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RESUMO 
 

 

Este trabalho insere-se na linha de pesquisa “História, Epistemologia e Didática da 

Matemática” no quadro do processo de ensino-aprendizagem do Cálculo Diferencial 

e Integral. Tem por objetivo investigar as concepções de alunos do Ensino Superior 

sobre limite e possíveis imbricações entre obstáculos epistemológicos relacionados 

a essas concepções. Para alcançar esse objetivo, desenvolvemos nosso trabalho 

com seqüências numéricas, abordando aspectos sobre a convergência e 

monotonicidade, relação entre termos como “ter limite” e “ser limitada”. Para esse 

fim, elaboramos um conjunto de atividades levando em consideração os resultados 

de pesquisas sobre o conceito de limite e os obstáculos epistemológicos 

identificados nessas pesquisas. Os sujeitos da pesquisa são alunos universitários 

que já estudaram limite de uma função de variável real. O grupo é formado por 

alunos do quinto semestre de Engenharia Elétrica de uma Universidade particular, 

situada na Zona Leste de São Paulo. A análise dos dados foi feita com auxílio do 

software C.H.I.C. (Classificação Hierárquica, Implicativa e Coesitiva). O software 

C.H.I.C. permite extrair de um conjunto de informações, cruzando sujeitos (ou 

objetos) e variáveis (ou atributos), regras de associação entre variáveis, fornecer um 

índice probabilístico de qualidade de associação e de representar uma estruturação 

das variáveis na forma de árvore de classificação hierárquica e/ou de grafo 

implicativo entre atributos. A análise dos resultados dessa pesquisa fundamentou-se 

nas pesquisas de Cornu (1983), Sierpinska (1985) e Robert (1982). A análise 

realizada permitiu identificar indícios de possíveis imbricações entre alguns 

obstáculos e semelhanças e dessemelhanças entre sentidos, que os sujeitos de 

nossa pesquisa atribuíram para expressões utilizadas quando a noção de limite é 

estudada. 

 

Palavras-chave: limite, imbricações entre obstáculos, convergência, monotonicidade. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This work is inserted in the research line "History, Epistemology and Teaching of 

Mathematics "in the process of teaching and learning of Differential and Integral 

Calculus. Its focus is on the conceptions of students of Higher Education levels about 

limits and some possible imbrications among epistemological obstacles related to 

such concepts. To achieve this goal, we developed our work with numerical 

sequences, approaching aspects of convergence and monotonicity, the relationship 

between terms such as "to have limits" and "to be limited". Aiming our target, we 

developed a set of activities taking into account the results of the researches on the 

term limit and epistemological obstacles identified in such researches.The subjects 

who took part in our research are university students who had already studied limit of 

a function of real variable. The group was made up of students of the fifth semester 

of Electrical Engineering course of a private university, located in the east area of 

São Paulo. The analysis of the data was made with the aid of the software C.H.I.C. 

(Cohesitive Implicative and Hierarchical Classification).The software C.H.I.C. allows 

us  to extract a set of information, crossing subjects (or objects) and variable (or 

attributes), rules of association between variables, to provide a probabilistic index of 

quality of association and to represent a structure of variables in the form of 

hierarchical classification tree and/or in the form of an implicative graph  between 

attributes. The analysis of the results of this survey was based on Cornu´s (1983), 

Sierpinska´s (1985) and Robert´s (1982)  researches.Through the analysis we were 

able to identify evidence of possible imbrications between some obstacles and 

similarities and dissimilarities among the meanings that the subjects who took part in 

our research attributed to the expressions of limit. 

 

 

Key-words: limit, imbrications among obstacles , convergence , monotonicity 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O processo de ensino-aprendizagem é alvo de investigação na Educação 

Matemática. É o estudo desse processo e das relações inerentes a ele que direciona 

pesquisadores na investigação de especificidades ligadas ao mesmo. 

Muitas pesquisas relacionadas ao Ensino Superior apresentam o processo de 

ensino-aprendizagem do Cálculo como tema principal. Tal disciplina se encontra 

subjacente a muitos dos domínios da Matemática e todos que desejem trabalhar 

com as ciências que utilizam a Matemática, tanto como objeto de seu estudo como 

instrumento para outros, necessitam compreender seus principais conceitos. É por 

isso que o Calculo Diferencial e Integral está em  lugar de destaque em cursos de 

Matemática, Engenharia, Física, Economia, entre outros. 

Uma noção de base para o Cálculo Diferencial e Integral é a de limite. Por 

essa razão é que vários pesquisadores da Educação Matemática têm se dedicado 

às investigações dos obstáculos ligados a essa noção, sejam esses de origem 

epistemológica ou de origem didática.  

Ao nos debruçarmos sobre alguns desses trabalhos resultantes de tais 

investigações, vemos que são apresentados obstáculos e concepções que os 

estudantes possuem a respeito de convergência. Observamos trabalhos que 

apontam o obstáculo de associar o limite ao movimento físico e à monotonicidade 

(SIERPINSKA, 1985). Pesquisadores brasileiros apresentam resultados 
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semelhantes àqueles apontados por Sierpinska (NUNES, 2001; SANTOS, 2005), 

sendo esse aspecto dinâmico relativo ao limite diagnosticado em muitos estudantes.  

Questionamentos de alunos a respeito de o limite poder ser ou não atingido, 

alcançado pela função (ou pelos termos de uma seqüência) são apresentados por 

pesquisadores em seus trabalhos (JUTER, 2005a e 2006b; CORNU, 1983). Há 

também questões a respeito da associação, que, muitas vezes, é feita das 

expressões “ter limite” e “ser limitado” (SANTOS, 2005), evidenciando que há 

possibilidade de a linguagem cotidiana dificultar aos alunos a aprendizagem de 

certos conceitos (WILLIANS, 2001 apud JUTER, 2005b). 

Essas considerações sustentam a decisão de pesquisar concepções de 

alunos do Ensino Superior, sobre limite. Verificar quais as imbricações, e se elas 

existem, entre os obstáculos relacionados a esse conceito. 

Nossas motivações e direcionamento do trabalho, bem como as linhas gerais 

de nossa pesquisa estão apresentados no Capítulo 1: Introdução. 

Um outro passo, para direcionar nosso trabalho, será a análise de pesquisas 

em Educação Matemática que estejam ligadas ao Cálculo. Selecionaremos 

trabalhos que versem sobre obstáculos epistemológicos e dificuldades relacionadas 

ao Cálculo de uma forma mais ampla e, em seguida, analisaremos trabalhos que 

tratem especificamente dos obstáculos relacionados à noção de limite. Também 

farão parte de nossa análise alguns trabalhos com resultados sobre a transição do 
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Ensino Fundamental e/ou Médio para o Ensino Superior, a fim de apresentar 

algumas dificuldades que aparecem no processo de ensino-aprendizagem do 

Cálculo e decorrentes de noções advindas dos ciclos escolares iniciais. Essa etapa 

estará descrita no Capítulo 2 : Revisão de Literatura. 

No Capítulo 3: Um breve histórico do desenvolvimento do limite, 

apresentaremos elementos da gênese do conceito de limite, que acreditamos 

oportunos, pois na Revisão de Literatura, em muitos momentos, aparecem 

referências a fatos históricos.  

No Capítulo 4: Procedimentos Metodológicos e Instrumentos para 

análise dos dados, apresentaremos os procedimentos adotados com os sujeitos da 

pesquisa na realização das atividades, bem como os instrumentos que viabilizarão o 

estudo da existência de imbricações entre os obstáculos relacionados à noção de 

limite, os quais relatamos em capítulo anterior. Ainda nesse capítulo faremos uma 

apresentação do software CHIC (Classificação Hierárquica Implicativa e Coesitiva), 

demonstrando suas especificidades na análise estatística multidimensional.. 

As questões presentes nas atividades desenvolvidas com os sujeitos da 

pesquisa, bem como a análise à priori de cada uma delas, com definição de 

objetivos e apresentação de aspectos relacionados aos resultados de pesquisas 

apresentados na Revisão de Literatura, são apresentados no Capítulo 5: 

Questionário.  
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A análise dos dados, propriamente dita, será feita no Capítulo 6: Análise dos 

dados. Nesse capítulo, faremos a análise quantitativa e estatística multidimensional 

(com auxílio do software CHIC) e análise com base nos resultados de pesquisas 

apontados na Revisão de Literatura. 

Para finalizar, apresentaremos nossas Considerações Finais, descrevendo 

de que maneira a escolha da Análise Estatística Multidimensional propiciou que 

fossem explicitadas as imbricações entre os obstáculos ligados à noção de limite e 

manifestos pelos alunos do Ensino Superior. Apresentamos, também e finalmente, 

sugestões para futuros trabalhos de pesquisa. 
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Introdução 
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Capítulo 1. Introdução 

1. Introdução  
 
 

Este trabalho foi motivado pela nossa experiência como professor e mais 

ainda pela participação no grupo de pesquisa: Matemática no Ensino Superior – 

Didática  do Cálculo da PUC-SP. Dentre as investigações realizadas por esse grupo, 

muitas delas tiveram o processo de ensino-aprendizagem do Cálculo como tema 

principal. Pesquisadores têm apontado, em seus trabalhos, obstáculos ligados à 

noção de limite, mas não encontramos estudos sobre imbricações entre os 

obstáculos já pesquisados e descritos. Por esse motivo, nos sentimos interessados e 

desafiados a tomar esse tema para esta tese. 

 No processo de ensino-aprendizagem podem ser detectados obstáculos 

epistemológicos que são caracterizados por Brousseau (1998, p.125) da seguinte 

forma: 

 
Os obstáculos de origem propriamente epistemológica são aqueles 
que não se pode, nem se deve escapar, devido ao fato mesmo de seu 
papel constitutivo no conhecimento objetivado. Pode-se reencontrá-lo 
na história dos próprios conceitos1. 
 

Capítulo 1. Introdução 

A identificação do obstáculo epistemológico é uma contribuição para o ensino, 

uma vez que permite interpretar alguns erros recorrentes cometidos pelos 

estudantes. Além do obstáculo epistemológico, Brousseau apresenta os didáticos e 

escreve: “Os obstáculos de origem didática são os que parecem depender apenas 

de uma escolha ou de um projeto do sistema educativo”2 (BROUSSEAU, G.,1998, 

p.125). 

                                                        
1 Les obstacles d’origine proprement épistémologique sont ceux auxquels on ne peut, ni ne doit 
échapper, du fait même de leur rôle constitutif dans la connaissance visée. On peut les retrouver dans 
l’histoire des concepts eux-mêmes. 
2 Les obstacles d’origine didactique sont ceux qui semblent  dépendre que d’un choix ou d’un projet du 
système éducatif. 



             Capítulo 1. Introdução          18   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

 Os obstáculos didáticos resultam de uma transposição didática, nascem da 

escolha das estratégias do ensino e, portanto, formam-se durante o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Na Revisão de Literatura apresentaremos mais detalhadamente alguns 

resultados de pesquisas cujo foco foi o processo de ensino-aprendizagem do 

Cálculo Diferencial Integral e que destacam obstáculos relacionados a essa 

disciplina, cujas suas possíveis imbricações serão investigadas nesta tese. Dentre 

as dificuldades relacionadas à aprendizagem do Cálculo, algumas delas estão 

ligadas ao conceito de limite. Trabalhos por nós analisados apresentam diversos 

obstáculos e concepções que os estudantes possuem a respeito de convergência. 

Sierpinska (1985) aponta o obstáculo de associar o limite ao movimento físico e à 

monotonicidade, o que foi confirmado nos estudos de Nunes (2001) e Santos (2005). 

Na Revisão de Literatura apontamos também trabalhos que analisam e 

trazem resultados sobre a transição do Ensino Médio para o Superior, na 

perspectiva de apresentar os resultados de pesquisa que indicam que algumas das 

dificuldades da aprendizagem do Cálculo, seriam decorrentes de concepções 

advindas dos ciclos escolares iniciais. É o caso do trabalho de Ghedamsi (2003). 

Nele é apontando que, entre os fatores de ruptura entre o Liceu e a Universidade3 , 

há no primeiro “tentativa declarada de aproximar a noção de limite de seqüência [...] 

como modelo do mundo sensível4” (GUEDAMSI, I., 2003, pp.52-54). Isso nos leva a 

acreditar que essa abordagem possa ser uma das causas da noção intuitiva 

                                                        
3 Pelo sistema escolar francês, aos 6 anos a criança ingressa no curso elementar de cinco anos, e em 
seguida cursa o Collège (de 11 a 15 anos - 6ème, 5ème, 4ème e 3ème), correspondente ao segundo 
ciclo do ensino fundamental no Brasil. Segue-se o Lycée (de 15 a 18 anos - la seconde, la première 
et la terminale), que corresponde, a grosso modo, ao Ensino Médio brasileiro e que pode conduzir à 
realização de uma prova conhecida como baccalauréat, a qual avalia se o aluno  alcançou o nível 
esperado para o ingresso no ensino superior.  
4 tentative déclarée d'approcher la notion de limite de suite [...] comme modèle du monde sensible. 
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(relaciona limite com um movimento físico), muitas vezes presente e arraigada entre 

os alunos.  

 

São ainda apresentados trabalhos que destacam dificuldades relativas às 

confusões entre “ter limite” e “ser limitado”. Outros questionamentos como “se o 

limite pode ser ou não atingido”, ou mesmo “alcançado pela função ou pelos termos 

de uma seqüência” são relatados, destacadamente, nos trabalhos de Juter (2005a, 

2006b) e Cornu (1983). 

A possibilidade de a linguagem cotidiana influenciar os alunos na 

aprendizagem de certos conceitos é apontada por Willians (2001 apud JUTER, 

2005b, p.68) que escreve:  

Nós usamos palavras ou frases como convergência, fronteira, 
arbitrariamente próximo, tende a, e limite, quando trabalhamos com 
limites de funções. Os significados cotidianos dos termos podem 
influenciar as percepções dos estudantes sobre esses termos em um 
contexto matemático. Há uma ambigüidade na maneira com que o 
conceito de limites pode ser percebido. Pode-se focar no processo de 
aproximar o limite e, então, considerá-lo como um procedimento que 
nunca chega ao fim. Mas pode-se também pensar no limite como uma 
entidade estática com a qual funções podem ser comparadas5.  

 

Williams (2001), conclui isso por notar em sua pesquisa que alguns 

estudantes entendem que as funções contínuas alcançam os seus limites, mas que 

esses mesmos alunos não estavam seguros se é correto dizer que o limite foi 

alcançado quando se aplica o processo algébrico para se determinar o limite. 

Após a Revisão de Literatura apresentamos um breve resumo histórico do 

desenvolvimento da noção de limite.  

                                                        
5 We use words or phrases as convergence, border, arbitrarily close, tend to, and limit when we work 
with limits of functions. The everyday meanings of the words can influence students' perceptions of the 
words in a mathematical context. There is an ambiguity in the way the concept of limits can be 
perceived. One can focus on the process of approaching the limit and hence consider it a never 
ending procedure. But one can also think of the limit as a static entity to which functions can be 
compared. 
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Segundo Ghedamsi (2003): 

 

O cálculo infinitesimal tem a sua origem na concepção intuitiva que 
tinham os gregos das noções de contínuo, do infinito matemático e de 
limite bem como nas de suas dificuldades para formular explicitamente 
estas noções. Os três só serão definidos corretamente no século XIX 
quando os matemáticos desejosos em sistematizar os progressos 
ligados a eles retornam aos fundamentos para sustentar o edifício 
matemático sobre bases sólidas6 (DAHAN-DALMEDICO; PEIFFER, 
1986, p.168 apud GHEDAMSI, 2003, p.11). 

 

 

Ainda sob essa ótica, vários matemáticos contribuíram para que o obstáculo 

do infinito fosse enfrentado. E, apenas no século XIX, de posse da construção dos 

números reais, foi possível fazer uso da noção de função possibilitando um avanço 

ao desenvolvimento do limite, com a definição de Weierstrass. Mas, não se pode 

esquecer de que a ‘transposição numérica’ - termo usado por CORNU (1983, p.39) 

foi um grande obstáculo ao desenvolvimento do Cálculo, assim como o uso dos 

infinitesimais.  

Essas considerações indicam a importância de pesquisar concepções de 

alunos, do Ensino Universitário, têm sobre limite. E buscar relações entre 

imbricações, e se elas existem, entre os obstáculos relacionados a esse conceito; 

obstáculos esses, detectados nos estudos desenvolvidos nos trabalhos 

mencionados na Revisão de Literatura.  

Segundo Garofalo (1989 apud SEGURADO & PONTE,1998), a importância 

das concepções deve-se ao fato de sua influência na forma como os alunos 

pensam, abordam e resolvem as tarefas matemáticas, até mesmo em sua 

                                                        
6 "Le calcul infinitésimal a son origine dans la conception intuitive qu'avaient les Grecs des notions de 
continu, d'infini mathématique et de limite ainsi que dans leurs difficultés à formuler explicitement ces 
notions. Toutes les trois ne seront correctement définies qu'au XIXè siècle lorsque les mathématiciens 
désireux de systématiser les progrès accomplis reviendront aux fondements pour asseoir l'édifice 
mathématique sur des bases solides" (DAHAN-DALMEDICO, A.; PEIFFER, J., 1986, p. 168). 
 



             Capítulo 1. Introdução          21   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

participação na aula e no estudo. E para Spangler (1992), avaliar as concepções 

que os alunos têm da Matemática pode ajudar no planejamento das aulas e 

estruturação do ambiente de trabalho.  

  

Ao escrever sobre a relação entre concepções e práticas, Helena Noronha 

Cury, admite que: 

A influência das concepções e crenças sobre a prática dos 
professores e sobre o desempenho dos alunos em Matemática parece 
ser aceita pela maior parte dos que pesquisam o assunto; alguns 
apontam uma influência direta das concepções sobre as práticas, 
outros consideram a existência de fatores sobre o trabalho docente, 
mas todos se preocupam em salientar a necessidade de realização de 
pesquisas sobre o assunto (CURY, H. N., 1999, pp.31-32). 
 

 

 As concepções dos professores influenciam sua prática, e isso é percebido 

em seu modo de lidar com os conceitos no processo de ensino-aprendizagem.  

Pesquisadores como Thompson (1984) apontam em resultados de pesquisa a 

existência de uma relação complexa entre as concepções de os professores e suas 

decisões e comportamentos instrucionais. Nessa perspectiva os pesquisadores 

Llinares e Sanches (1989), numa pesquisa realizada em um curso de formação de 

professores primários na Espanha,  incluindo entrevistas, análise de diários de 

classe e fichas de observação, afirmam que: 

 

As crenças dos alunos professores têm origem, em grande parte, nas 
suas experiências prévias como alunos de Matemática. Assim sendo, 
os cursos de formação de professores deveriam enfatizar não só a 
aquisição de conhecimentos matemáticos, mas também a 
possibilidade de desenvolver experiências de ensino em que as 
crenças dos futuros mestres viessem à tona e pudessem ser 
discutidas (CURY, H. N., 1999, p.34). 
 

 Assim, podemos inferir que concepções, segundo a descrição supra citada, 

têm influência sobre o processo de ensino-aprendizagem. 
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 Poderiam as crenças ser modificadas? Segundo Santos (1993 apud CURY, 

1999, p.34) essa possibilidade é real, a pesquisadora assim descreve em seu 

trabalho: 

[...] revelou que as crenças permanentes podem ser desafiadas e 
começam a mudar quando é dada a oportunidade aos estudantes de 
controlarem suas próprias aprendizagens e construírem uma 
compreensão da Matemática.  

  

 

Seriam sinônimos os termos crença e concepção? Em seu artigo, Cury (1999) 

afirma que, dado o fato de esses termos não terem aceitação unânime, e definições, 

muitas vezes, conflitantes, “[...] os textos mais recentes apresentam uma 

conceituação dos termos e as diferenças entre eles” (ibid., p.36).  

Thompson (1992 apud CURY, 1999, p.38), propõe que se faça distinção entre 

crença e conhecimento, já que em muitos textos sobre educação esses aparecem 

como sinônimos; mas os distingue apenas pelas suas características: 

 

[...] as crenças podem ser mantidas com diferentes graus de 
convicção, não são consensuais e dependem das experiências 
pessoais do sujeito. O conhecimento, diferente, é associado à 
verdade, e há uma concordância geral sobre os processos de 
julgamento de sua validade. 
 

Essas considerações de Thompson indicam uma definição para o termo 

concepção mais ampla, uma vez que inclui o sistema de crenças. Os pesquisadores 

Ponte se Segurado referenciam sobre o que Thompson identifica como concepções 

(conceptions) assim: 

 

[...] estruturas mentais das quais fazem parte tanto as crenças  
como qualquer tipo de conhecimento adquirido através da 
experiência, nomeadamente significados, conceitos, 
proposições, regras, imagens mentais, preferências, etc 
(SEGURADO, I; PONTE, J.P., 1998, p.5). 



             Capítulo 1. Introdução          23   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

 

Essa forma mais ampla conceituada por Thompson está em consonância com 

o significado que pretendemos atribuir à concepção. Ou seja, nesta tese 

empregaremos o termo concepção do que pode ser extraído da elaboração e 

realização das atividades, bem como da análise dos dados colhidos junto aos 

protocolos dos estudantes. 

Esta investigação tem como sujeitos da pesquisa alunos do quinto semestre 

de Engenharia Elétrica de uma universidade particular na cidade de São Paulo. A 

análise dos dados foi feita com auxílio do software C.H.I.C. (Classificação 

Hierárquica Implicativa e Coesitiva). Essa opção deve-se ao fato desse tipo de 

análise permitir visualizar, estruturar, modelizar e explicar fenômenos que passam a 

ser observáveis ao tratar os dados coletados com uma pesquisa, possibilitando uma 

visão, por exemplo, da tipologia (classificação hierárquica) e da hierarquia (análise 

implicativa e hierárquica implicativa de classes). 

Durante a Revisão de Literatura, em muitos momentos, encontramos estudos 

com referencias em fatos históricos. Por essa razão, julgamos oportuno incluir neste 

trabalho um breve histórico da noção de limite. Os elementos históricos propiciam 

também colocar em evidência alguns obstáculos epistemológicos, como por 

exemplo, aqueles relativos ao infinito e ao conceito de limite.  
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Capítulo 2. Revisão de Literatura 

2.  Revisão de Literatura 
 
 
 
 
 
 
 

A revisão da literatura caracteriza-se como um pequeno panorama das 

pesquisas relacionadas ao Ensino do Cálculo. Inicialmente avaliamos trabalhos que 

faziam referência a obstáculos epistemológicos e a dificuldades concernentes ao 

processo de ensino-aprendizagem do Cálculo. Em seguida analisamos outros 

tratando especificamente dos obstáculos relacionados à noção de limite, foco desta 

pesquisa. Numa terceira perspectiva de análise, selecionamos pesquisas com foco  

na transição do Ensino Fundamental e/ou Médio para o Ensino Superior, 

considerando que, muitas das dificuldades relativas ao processo de ensino-

aprendizagem do Cálculo poderiam ter surgido nos ciclos escolares iniciais. 

 A revisão de literatura, apresentada a seguir, vem acompanhada de 

apontamentos históricos sucintos com vistas a subsidiar a compreensão do 

desenvolvimento do Cálculo.   

 Os primeiros trabalhos contêm dados importantes sobre obstáculos 

encontrados no processo ensino-aprendizagem da noção de limite. 
Capítulo 2. Revisão de Literatura. 

 Na tese de doutorado “Cálculo Diferencial e Integral: Uma abordagem 

epistemológica de alguns aspectos” (SAD, L. A., 1998) é  apresentada uma análise 

epistemológica de aspectos da aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral; 

tendo como foco as diversificações nos modos de produção de significados 

matemáticos constitutivos de certas formas de produção do pensamento diferencial 

e integral, bem como seus objetos. 
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O Modelo Teórico dos Campos Semânticos (MTCS)7 é o referencial teórico da 

pesquisa a qual possui uma metodologia qualitativa envolvendo observação 

sistemática em salas de aula de Cálculo, entrevista pessoal (com professor e aluno) 

e entrevista com grupo de alunos. 

 A pesquisa exibe uma parte teórica na qual é feita uma revisão de literatura 

sobre trabalhos apresentando intersecção com o Cálculo com enfoque 

epistemológico e também se encontra uma abordagem sobre teorias do 

conhecimento à procura de um suporte teórico para sua pesquisa que a autora diz 

ter encontrado no MTCS.  Na parte de trabalho de campo, a pesquisadora apresenta 

a análise dos dados (entrevistas, gravações, soluções escritas de alunos de três 

turmas de Cálculo Inicial,  as quais foram observadas por um ano); essa análise é 

baseada no MTCS apontando os diferentes modos de produção de significados, 

objetos e conhecimentos em relação ao Cálculo. 

 

 As análises com bases históricas referenciam obstáculos relativos à 

descoberta das grandezas incomensuráveis, ao infinito e aos infinitesimais, nas 

quais há referências ao “infinito potencial na aritmética e o infinito real (atual) na 

geometria, isto é, respectivamente em relação a estipulações locais numéricas e 

visuais - geométrica, sendo as maiores dificuldades localizadas nesta última 

concepção [...]” (SAD, L. A., 1998, p. 179). É também apresentado o 

desenvolvimento do Cálculo Diferencial e Integral ligado aos fenômenos físicos, com 

o intuito de “entender melhor as diversificações matematicamente substanciais que 

aparecem a respeito de questões ligadas a, por exemplo: números reais, infinito, 

infinitesimais, contínuo, princípio de limite, diferencial e outras” (SAD, L. A., 1998, p. 

214). 

                                                        
7 terminologia apresentada  na NOTA 1 do ANEXO A 
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 Como conclusão desse trabalho são estabelecidas diversificações nos modos 

de produção de significado e de objetos a partir do Cálculo Diferencial e Integral, 

permitindo notar ”[...] existência de diversos modos de produção de significados 

(CS)8 quanto exibir objetos definitivamente distintos que podem ser produzidos ao se 

falar de uma mesma ´coisa´ a partir do Cálculo”(ibid.,p.300) afirmações diferentes 

em relação a um mesmo texto. A pesquisadora ainda ressalta que :  

 

[...] dentre os modos predominantes de produção de significados, 
objetos e conhecimentos a partir do Cálculo, a caracterização fica por 
conta de estipulações locais dos seguintes tipos: estipulações locais 
visuais-geométricas, estipulações locais infinitesimais, estipulações 
locais de limite e estipulações locais algorítmicas. No entanto, não há 
como deixar de dizer que essa caracterização não se esgota como 
elementos constituintes de um pensamento diferencial e integral. 
Pensar em termos de diferencial e integral inclui, por exemplo, produzir 
significado para situações que envolvem noções básicas como a de 
função e outras relacionadas ao pensamento algébrico (SAD, L.. A., 
1998, pp. 299-300). 
 

 

O termo estipulações locais utilizado pela autora pode ser compreendido ao 

analisarmos o que ela escreve no artigo “Uma abordagem epistemológica do 

Cálculo” (SAD, L.A., 2000). 

Sad afirma nesse artigo que suas considerações a respeito de estipulações 

locais e realidade não compõem nenhuma realidade básica, mas: 

 
[...] são elementos na produção de versões de mundo que tomamos 
para construções subseqüentes, seguindo uma visão relativista de 
Nelson Goodman, citada por Bruner (1986, p. 99-104), na qual não 
existe uma ‘realidade definitiva’, mas construções mentais projetadas 
em um ‘mundo objetivo’, mundo este que não pode ser 
ontologicamente privilegiado como o mundo real, único, porque 
sempre temos uma versão de mundo (criado por outros) da qual 
partimos, construções das quais tomamos determinadas premissas 
como certas, as ‘estipulações’ (SAD, L.A., 2000, p.7). 
 

A autora escreve que o MTCS modifica a noção de estipulações dada por 

Goodman por meio da intensificação de seu caráter não-permanente, “uma vez que 
                                                        
8 nota do autor – Campos Semânticos 
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só considera sua criação em meio às atividades, denominando-as então de 

estipulações locais” (Ibid., p.7). Segundo a autora:  

 

São as estipulações locais que vão constituir o que se denomina 
núcleo de um modo de produção de significados, isto é, núcleo de um 
Campo Semântico (CS). Portanto, núcleos de CS podem ser 
pressupostos de objetos (como propriedades e imagens), diagramas, 
princípios, axiomas, ou mesmo um enunciado. Em nossa pesquisa, em 
meio às atividades relativas a Cálculo (não previamente ou 
posteriormente), notamos alguns elementos que, devido à sua 
freqüência e importância como básicos na produção de significados, 
objetos e conhecimentos a partir do Cálculo, tiveram denominações 
especiais como estipulações locais em núcleos de CS:  
• Estipulações locais a respeito de limite - quando se tem no núcleo a 
definição Weirstrassiana de limite de uma função de uma variável real, 
ou seja: dizemos que "se ∀ε>0,  ∃δ>0  tal que se 0 < |x - c| < δ ⇒|f(x) 
- L| < ε.”   
• Estipulações locais a respeito de infinitésimos _ quando se tem no 
núcleo elementos baseados na noção de infinitésimo _ a noção de 
infinitésimo como concebido desde Newton, de mônadas infinitesimais, 
de incrementos infinitamente pequenos; ou como para Leibniz (que 
dizia não serem números ou quantidades) uma classe de números 
menores que qualquer outro designado, às vezes também expressos 
como diferenciais ou como distâncias infinitamente pequenas; ou 
mesmo a noção de infinitésimo (mais recente) como número hiper-real 
cujo módulo é menor que de qualquer número real positivo.  
• Estipulações locais visuais-geométricas - quando se tem no núcleo 
princípios ou resultados geométricos, gráficos e desenhos de figuras 
planas ou espaciais.  
• Estipulações locais do tipo algoritmos - quando se tem no núcleo 
algoritmos:  regras,  fórmulas,  seqüências  memorizadas  ‘de  cor’,  
sem  relacionar  ao entendimento e justificativa matemática (Ibidem, 
pp.7-8).   
 

 

 Na tese de doutorado “A construção/negociação de significados no curso 

universitário inicial de Cálculo Diferencial e Integral” (BARUFI, M.C.B., 1999) são 

examinados os conhecimentos matemáticos mobilizados em sala de aula em um 

curso introdutório de Cálculo ministrado no IME-USP (Instituto de Matemática e 

Estatística). É questionado “como é que os novos significados são construídos, 

como as novas relações são estabelecidas, como, enfim, o Cálculo é articulado à 
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rede de conhecimentos dos estudantes ingressantes na Universidade” (BARUFI, M. 

C. B., 1999, p.5). 

 A metodologia da pesquisa consistiu em analisar alguns “livros didáticos de 

Cálculo Diferencial e Integral, juntamente com alguns de Análise Real, que se 

constituem como modelos da abordagem do conteúdo que é realizada na sala de 

aula” (ibid., p.7). A autora justifica a escolha: “[...] o livro didático escolhido pelo 

professor para suporte ou apoio ao seu trabalho, constitui um forte indício do 

tratamento que será dado ao curso “(BARUFI, M. C. B., 1999, p.7). 

 É feita uma apresentação filosófica a respeito do conhecimento, e sobre a 

rede de conhecimentos e significados. É exposta a relação entre a Matemática e a 

língua materna, e discutido o conhecimento matemático, diferenciando o papel do 

matemático profissional9 do papel do professor de matemática10. O objetivo da 

pesquisa é “desenvolver um modelo de análise dos livros, à luz dos paradigmas 

teóricos” (ibid., p.8) e buscar “por meio da análise de livros didáticos, respostas para 

questões que são objetos de nossas mais profundas preocupações no que concerne 

ao ensino/aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral” (ibidem, p.51), pois é 

entendido que nos textos selecionados (livro texto) “encontram-se indícios 

significativos de como são desenvolvidos os cursos de Cálculo” (ibidem, p.51). 

 Com esse objetivo, foram definidos seis critérios de análise dos livros 

selecionados com base no nível de aceitação e adoção por parte dos docentes do 

IME e, depois, pela proposta original e alternativa de seu autor. Segundo os 

                                                        
9 Segundo a autora: “O matemático profissional, a priori, não precisa ser eficiente professor de matemática, como 
também este último não necessariamente é um matemático  profissional competente e de sucesso” (BARUFI, 
M.C. B.,1999; p.27). 
10 Ainda segundo a autora: “o professor de Matemática executa uma tarefa muito diferente, na medida que ele 
precisa recontextualizar e repersonalizar o conhecimento que seus alunos necessitam articular, isto é, realiza um 
processo que é contrário, em certo sentido, ao dos matemáticos que produzem conhecimento” (BARUFI, M. C. 
B., 1999, p.30). 
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pressupostos teóricos da rede de conhecimentos11 e significados12, foram 

selecionados os seguintes critérios: (I) as idéias, (P) a problematização, (L) a 

linguagem, (V) a visualização, (A) a argumentação e (F) a 

formalização/generalização.  

 No quadro seguinte, apresentam-se de forma mais detalhada, os critérios 

definidos (BARUFI, M. C. B., 1999, p.57). 

 

 
 
I 

As idéias fundamentais que, 

historicamente propiciaram o 

desenvolvimento do Cálculo, ou que são 

importantes por sua atualidade, estão 

explícitas no texto. 

 

As idéias fundamentais do Cálculo não 

estão explícitas, pensando na história ou 

na atualidade, mas há uma grande 

quantidade de aplicações do Cálculo, 

após o desenvolvimento dos conceitos. 
 

Não há dados históricos; o 

Cálculo é apresentado 

sistematizado e, nesse sentido, 

é revelado. A ênfase está 

situada nos conceitos já 

formalizados, não  nas idéias. 
 

 
P 

O texto parte de importantes problemas 

motivadores para chegar à construção do 

conceito. 
 

O texto parte de alguns exemplos 

simples para depois introduzir o 

conceito. 
 

O texto se inicia, diretamente, 

com o conceito para depois 

expor exemplos, exercícios ou 

problemas. 
 

 
 

L 

Além do texto usual em linguagem 

matemática, observamos a presença de 

texto em linguagem corrente, com o qual 

o autor busca o convencimento do leitor, 

discute dificuldades, mostra possíveis 

caminhos. 
 

Além do texto usual em linguagem 

matemática, há texto informativo em 

linguagem corrente, sem busca de 

convencimento. 
 

O uso da linguagem corrente é 

mínimo; utiliza-se  

primordialmente, a linguagem 

matemática. 
 

 
V 

O texto é rico em figuras e gráficos, 

utilizando, às vezes, argumentos 

geométricos ou gráficos para fazer 

cálculos algébricos. 
 

O texto apresenta figuras e gráficos, 

mas os argumentos são algébricos ou 

analíticos para serem visualizados na 

figura. 
 

O texto quase não tem figuras 

ou não tem figura alguma. 
 

 
 

A 

O autor busca a construção do 

conhecimento através de aproximações, 

retomando, várias vezes, sem caráter 

definitivo, logo da primeira vez. 

Aproveita, às vezes, a intuição. 
 

Embora a argumentação não seja apenas 

intemalista, podendo mesmo utilizar a 

intuição, o autor estabelece um caráter 

definitivo para o conhecimento 

construído. 
 

Os argumentos utilizados são 

provenientes apenas da lógica 

interna e o caráter do 

conhecimento construído é 

definitivo. 
 

                                                        
11 Ver NOTA 2 do ANEXO A 
12 Ver NOTA 3 do ANEXO A 
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F 

A organização do texto mostra o Cálculo 

em construção, não se constituindo numa 

apresentação logicamente estruturada; as 

generalizações e formalizações 

necessárias são naturalmente obtidas. 
 

A organização do texto apresenta, 

inicialmente, o Cálculo em construção, 

e, após a introdução do novo conceito, 

parte para um esquema revelador do 

Cálculo, logicamente estruturado. 
 

A organização do texto mostra 

uma revelação do Cálculo; 

tudo é demonstrado e sempre 

inserido num contexto 

logicamente estruturado. 
 

 

 São efetivadas a análise dos livros, segundo os critérios definidos pela autora, 

e é apresentada uma representação gráfica que permite perceber as semelhanças e 

proximidades entre as diversas propostas dos autores observados. 

 A tese de doutorado: “O pensamento matemático de estudantes universitários 

de cálculo e tecnologias informáticas” (VILLARREAL, M.E., 1999); apresenta uma 

pesquisa sobre processos de pensamento matemático de estudantes de Cálculo 

Diferencial e Integral que utilizaram um software como ferramenta ao abordarem 

questões matemáticas relacionadas ao conceito de derivada. A pesquisa foi 

realizada com três duplas de estudantes de Biologia do Instituto de Biologia da 

UNESP – Campus de Rio Claro, que cursavam a disciplina Matemática Aplicada. As 

duplas foram submetidas a entrevistas e encontros videogravados, dos quais foram 

selecionados e transcritos doze episódios para análise. O software DERIVE foi o 

escolhido para uso nas atividades.  A análise dos dados foi feita com base: 

- nas “[...] concepções das estudantes, relacionadas com derivada e retas tangentes” 

(VILLARREAL, M.E.,1999, p.309).  

- no processo de visualização – “Muitas vezes, o visual é subordinado ao algébrico e 

tenta-se atribuir significados às informações gráficas, a partir de uma abordagem 

algébrica” (ibid., p.310). 

- no coletivo pensante – “as teorias de Tikhomirov (1981) e o trabalho de Levy (1983) 

se mostraram relevantes para análise deste aspecto” (ibidem, p.310). 
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- no jogo de conjecturas e refutações - apresentado na obra de Lakatos (1976) – ao 

descrever algumas das cenas dos experimentos videogravados, diz-se que algumas 

cenas estão “[...] apontando para uma característica no processo de construção de 

conhecimento das estudantes, que leva a observar algumas semelhanças com o 

modelo de crescimento do conhecimento matemático (no nível da pesquisa de ponta 

em matemática)” (ibidem, p.310). 

- no conhecimento como rede de significados – Machado (1995) – usada para 

analisar a não linearidade dos caminhos percorridos pelas estudantes para resolver 

questões colocadas. Villarreal descreve que, em alguns momentos, determinada 

pergunta feita por ela (durante entrevista) ou por alguma das alunas (em um certo 

contexto) “[...] faz com que as estudantes estabeleçam conexões com outras idéias 

relacionadas e, aparentemente, ‘afastadas’ do núcleo de interesse” (VILLARREAL, 

M.E.,1999, pp.310-311). 

 É feita revisão bibliográfica sobre o ensino do Cálculo, ocasião em que se 

expõem concepções dos estudantes tendo o trabalho de Confrey (1990) como 

referência. Segundo essa autora: 

 
 [...] as concepções dos estudantes podem ser estudadas a partir de 
três enfoques diferentes: (1) considerando-as como válidas por si 
mesmas sem estabelecer comparações com conceitos formais,                              
(2) considerando-as como concepções alternativas ou simplesmente 
concepções ou, (3) como erros sistemáticos. [...] Embora não 
mencionados por Confrey (1990), quando os estudantes revelam 
concepções que mostram dificuldades inerentes ao próprio conceito, 
surgem estudos que tratam dos chamados obstáculos epistemológicos 
(VILLARREAL, M. E, 1999, p.15).  

 

Nessa pesquisa são citados Sierpinska (1985) e Cornu (1991) e destacados 

seus estudos sobre obstáculos epistemológicos13 relacionados ao conceito de limite. 

                                                        
13 obstáculo epistemológico é aquele do qual  não se pode nem se deve escapar pelo fato do seu papel 
constitutivo do conhecimento visado (Brousseau, 1998, p.125) 
 



             Capítulo 2. Revisão de Literatura.          33   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

Há também uma revisão bibliográfica sobre trabalhos relacionados ao ensino do 

Cálculo com o uso de tecnologia, como calculadoras gráficas ou computadores. 

 Destacamos duas conclusões dessa pesquisa: 

- (1) Que freqüentemente:  

 
[...] os processos de pensamento desenvolvidos em um ambiente 
computacional se caracterizam por um jogo de conjecturas e 
refutações; algumas estudantes desenvolveram estratégias em que o 
processo de visualização é central na elaboração dessas conjecturas; 
já, outras, desenvolveram abordagens mais algébricas. A combinação 
entre essas abordagens, visuais e algébricas, é importante para a 
aprendizagem matemática e a fala é fundamental na constituição do 
conhecimento matemático (VILLARREAL, M. E.,1999,pp.365-369). 

 

- (2) A possibilidade de que um conteúdo matemático seja construído com o auxílio 

do computador: 

Reconhecer que o computador faz parte de um coletivo pensante, 
implica a geração de propostas educacionais que levem em 
consideração as formas de pensamento que ele privilegia, o tipo de 
organização do conhecimento que favorece, além das mudanças nas 
relações interpessoais que surgem nesse coletivo (VILLARREAL, M. 
E.,1999, pp.365-369). 

  

 

 Apresentamos na seqüência algumas pesquisas estrangeiras relacionadas ao 

ensino e aprendizagem de noções do Cálculo. 

 A primeira deles é a tese de doutorado: “Apprentissage de la notion de limite – 

conceptions et obstacles” (CORNU, 1983).  Nessa tese é feito um estudo 

epistemológico da noção de limite, de seqüências. Os sujeitos de pesquisa foram 

alunos (franceses) que ainda não haviam estudado a noção de limite (216 alunos do 

“seconde”14 e 10 alunos do 1ère A15; durante o ano escolar 1978-1979).  A pesquisa 

tinha por finalidade observar as “concepções espontâneas” dos alunos a respeito 

                                                        
14 corresponde a 1ªsérie do Ensino Médio no Brasil 
15 corresponde a 2ªsérie do Ensino Médio no Brasil 



             Capítulo 2. Revisão de Literatura.          34   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

das expressões “tende para” e “tem por limite” (CORNU, B., 1983, p.74). Os alunos 

foram submetidos a testes e entrevistas, que permitiram distinguir suas concepções 

a respeito do limite de seqüências e os obstáculos à aprendizagem dessa noção (id., 

p.3).  

É apresentada a seguinte classificação para a origem dos obstáculos:                     

(1) genética, (2) didática, (3) psicológica, (4) social, (5) técnica e (6) epistemológica 

(CORNU, B., 1983, p.32). Um capítulo é dedicado a alguns aspectos dos obstáculos 

ligados à noção de limite e é analisado seu desenvolvimento: iniciando em Zenão 

(490 – 430 a.C.) e terminando em Weierstrass (1815-1897). Nesse capítulo é 

destacado que “a história do limite é ligada à história do infinito [...] não se pode 

conceber a noção de limite sem uma concepção adequada do infinito” 16 (ibid., p.54). 

Cornu afirma que o infinito tem um papel de destaque na noção de limite. Trata-se. 

essencialmente do limite de seqüências numéricas.  

 Outros conceitos que, segundo Cornu, têm um papel determinante na história 

do limite, são:  

 

 Os conceitos geométricos: grandezas geométricas (áreas, volume, etc.); 

 O conceito de tempo; 

 Os conceitos técnicos como os da seqüência e também de máximo e 

mínimo, de tangente, etc. 

 Esse pesquisador ressalta: 

 
É claro, a noção de função teve um papel importante. Para fazer do 
limite um instrumento operante no domínio numérico, foi necessário 
clarificar a noção de função; Euler e Lagrange foram os principais 
artesãos disso. Ao conceito de função agregou-se o de derivada: viu-

                                                        
16 L´histoire de la limite est liée à l’histoire de l’infini [...] on ne peut concevoir la notion de limite sans une 
conception adéquate de l’infini. 
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se a que ponto nos trabalhos de Newton a noção de derivada foi 
importante para tornar precisa a de limite17 (CORNU, B., 1983, p.55).  
 

E enfatiza, ainda, mais tarde, os problemas de continuidade e integração, 

ponto de acumulação, limite inferior e superior, os quais permitiram tornar precisa, 

ainda mais, a noção de limite. Cornu, ainda destaca que os conceitos cinemáticos, 

tais como o movimento de um ponto e, particularmente, o de velocidade instantânea 

auxiliam na compreensão da noção de limite. 

Os trabalhos, de Euler e Lagrange, trazem contribuições à clarificação da 

noção de função. “Euler escrevia na linguagem e notação que usamos hoje”. Foi o 

primeiro a usar a letra e para representar a base do sistema de logaritmos naturais. 

Foi responsável, segundo Boyer (1999) pela: 

 

[...] adoção do  em 1737, e mais tarde em seus muitos e populares 
livros de texto, que o tornou largamente conhecido e usado. [...] A 
designação lx para logaritmo de x, o uso da letra agora familiar , para 
indicar adição, e, talvez, a mais importante de todas, a notação f(x), 
para uma função de x (usada nos Comentários de Petersburgo para 
1734-1735), são outras notações de Euler aparentadas às nossas 
(BOYER, C.B.,1999, p.305). 
 

Foi seu trabalho Introductio in analysis infinitorum (escrito em dois volumes - 

1748) que, no século XVIII, serviu para o desenvolvimento da Matemática. Sobre a 

noção de função, BOYER escreve: 

 

Dessa época em diante a idéia de ‘função’ tornou-se fundamental na 
Análise. Fora prenunciada pela latitude de formas medieval18, e estava 
implícita na geometria analítica de Fermat e Descartes, bem como no 
Cálculo de Newton e Leibniz. O quarto parágrafo da Introductio define 
função de uma quantidade variável como ‘qualquer expressão 

                                                        
17 Bien sûr, la notion de fonction a eu un rôle important. Pour faire de la limite un outil opérant dans le domaine 
numérique, il a fallu affiner la notion de fonction; Euler et Lagrange en ont éte les principaux artisans. Au concept 
de fonction s'est adjoint celui de dérivée: on a vu à quel point chez Newton la notion de dérivée a été importante 
pour préciser celle de limite. 
18 Ver Nota 4 no ANEXO A 
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analítica formada daquela quantidade variável e de números ou 
quantidades constantes’. (Às vezes, Euler pensava em função menos 
formalmente e mais geralmente como a relação entre duas 
coordenadas de pontos sobre uma curva traçada à mão livre sobre um 
plano). [...] O tratamento estritamente analítico das funções 
trigonométricas foi, na verdade, em larga medida estabelecido pela 
Introcuctio. O seno, por exemplo, já não era um segmento de reta; era 
simplesmente um número ou uma razão – a ordenada de um ponto 
sobre um círculo unitário, ou o número definido pela série 

........
!5!3

53


zzz para um valor de z. Das séries infinitas para ex, sen x 

e cos x passava-se facilmente às ’identidades de Euler’ : 
1 1

2 1

x xe esenx
  




, 
1 1

cos
2

x xe ex
  

  e  1 cos 1xe x senx     

(BOYER, C.B., 1999, p.306).  
 

 Quanto a Lagrange , Cornu escreve: 

 

Lagrange foi um dos principais artesãos desta passagem para o 
numérico, querendo trazer a análise ao cálculo algébrico. Lagrange 
trabalha com as ‘séries formais’, que são objetos algébricos. 
Seguidamente substitui as indeterminadas por números, e prova 
então, a necessidade de majorar o resto. Aplica em seguida seus 
resultados à geometria e à mecânica, mas não trabalha diretamente 
com as grandezas da geometria ou da mecânica19                      
(CORNU, B., 1983, p.57). 

 

Lagrange procurou eliminar todas as referências a limites, infinitesimais e 

diferenciais que não tinham definição satisfatória em seu tempo. O método de 

Lagrange envolvia a escrita de uma função f como uma soma de um polinômio com 

resto R. Uma das contribuições de Lagrange é o cálculo de variações; “esse era um 

ramo novo da matemática, cujo nome se origina de notações usadas por Lagrange 

aproximadamente a partir de 1760. Em sua forma mais simples o cálculo de 

                                                        
19 Lagrange a été l’un des principaux artisans de ce passage au numérique, en voulant ramener l’analise au 
calcul algébrique. Lagrange travaille sur des ‘séries formelles’, qui sont des objets algébriques. Puis il remplace 
les indéterminées par des nombres, et éprouve alors le besoin de majorer le rest. Il applique ensuite ses résultats 
à la géométrie et à la mécanique, mais il ne travaille pas directement sur les grandeurs de la géométrie ou de la 
mécanique. 
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variações trata de determinar uma relação funcional y= f(x), tal que uma integral 


b

a

dxyxg ),(  seja máxima ou mínima” (BOYER, C.B, 1999, p.338).  

 

Em 1797, Lagrange escreve o livro Théorie des fonctions analytiques 

(BOYER,C.B,1999,p.338), no qual apresentou suas idéias e princípios do cálculo 

diferencial. Sobre isto Boyer escreve: 

 

A teoria das funções de Lagrange [...] certamente não era útil num 
sentido estreito, pois a notação da diferencial era muito mais cômoda 
e sugestiva que a ‘função derivada’ de Lagrange. [...] Toda motivação 
da obra era de não tornar o cálculo mais utilitário, mas logicamente 
satisfatório (BOYER, C. B, 1999, p.338).  

 

Durante o período que lecionou na École Polytechnique, ele ministrou aulas 

de Análise e com as suas notas de curso publicou no final do século XVIII o livro 

"Theorie des fonctions analytiques", destacada por seu rigor. Essa publicação dá um 

impulso na teoria das funções de variável real, que, a partir daí, ocuparia a atenção 

dos matemáticos, utilizando-se na teoria das funções a notação para derivadas de 

várias ordens. Sobre isso Boyer escreve: 

 

Mas pode-se dizer que a obra de Lagrange durante a Revolução20 teve 
uma influência ampla por iniciar um assunto que a partir daí foi um 
centro de atenção na matemática – a teoria das funções de variável 
real (ibid., p.338). 

 

 

                                                        
20 Nota do autor – Revolução Francesa 
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 Pode-se ver que tanto Euler como Lagrange, de fato contribuíram para o 

desenvolvimento da noção de função, de modos diferentes, mas ambos fizeram uso  

dessa noção ou aprimoraram-na.  

Retomando o trabalho de Cornu, vimos a divisão dos obstáculos de origem 

epistemológica em cinco grupos: (1) a transposição numérica; (2) o aspecto 

metafísico da noção de limite, (3) a noção de ‘infinitamente pequeno’ ou 

‘infinitamente grande’, (4) limite...atinge ou não? e (5) outros obstáculos             

(CORNU, B., 1983, pp.56-61). Passamos a descrever, sucintamente, cada um dos 

grupos: 

(1) a transposição numérica -  uma das grandes dificuldades na história da noção de 

limite foi libertar–se do contexto geométrico e do contexto cinemático para se 

trabalhar, não com grandezas, mas com números. 

 O pesquisador se refere à aritmetização da Análise, fato ocorrido no século 

XIX (conhecido como o século do rigor), caracterizado pela tentativa de criar um 

sistema numérico que tivesse as mesmas propriedades das grandezas (até, então, 

dominante no tratamento geométrico); essa aritmetização se deu com a construção 

do corpo dos números reais por Dedekind e Cantor; mais adiante (pp.45-50), 

descreveremos brevemente o procedimento realizado por cada um deles na 

construção dos reais. 

(2) o aspecto metafísico da noção de limite – o infinito e a noção de limite aparecem 

como sendo mais relevante na metafísica ou filosofia do que na matemática. 

(3) a noção de ‘infinitamente pequeno’ ou ‘infinitamente grande’ – a noção da 

existência de quantidades infinitamente pequenas foi, e ainda é, um obstáculo 

relativo à noção de limite; durante o século XVIII se debateu muito sobre essa 

noção. 



             Capítulo 2. Revisão de Literatura.          39   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

(4) limite...atinge ou não?  - a questão de o limite atingir ou não um determinado 

valor. Cornu destaca que até a época de Cauchy, se entende que o limite não 

poderia ser atingido, e desse modo uma seqüência constante, dentre outras, 

“escapa” ao conceito de limite. Um exemplo que o limite é atingido: 

1 , 1,2,3,...
, temos: lim 0.

0, 0
nn n

n
a a

n

  


 

(5) outros obstáculos - Um obstáculo essencial encontra-se na dificuldade de 

imaginar que uma soma infinita seja um número. Ou o problema de 
0
0 , duas 

quantidades poder tender a zero enquanto o quociente delas tende para um valor 

determinado. 

 Cornu focalizou seu trabalho na investigação das dificuldades na aquisição da 

noção de limite, e para isso, foi necessário compreender os fenômenos que se 

encontram na aprendizagem dessa noção. Utilizou testes e entrevistas com alunos a 

fim de identificar concepções sobre o conceito de limite, e obstáculos relativos à sua 

aprendizagem. Ele concluiu que os estudantes atribuem sentidos diferentes às 

expressões “tende para” e “tem por limite”. Destacou a definição de “limite, 

sobretudo, como uma noção estática enquanto a expressão “tende para”, como 

tendo um sentido dinâmico” (CORNU, B., 1983, p.122). 

O artigo de Ana Sierpinska (1985), intitulado: “Obstacles épistémologiques 

relatifs a la notion de limite”, relata uma investigação (estudo de caso) na qual “[...] 

se analisa o trabalho de 4 alunos dividido em dois grupos de 2.  A experiência foi 

realizada em duas etapas, a saber: No decorrer da primeira, tratava-se de preparar a 

identificação da tangente como limite de uma secante. No decorrer da segunda, 
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colocava-se o problema que consiste em encontrar a equação da tangente à curva  

y =  sen x no ponto x = 0”21 (SIERPINSKA, A., 1985, p.9). 

As duplas de alunos transmitiam as informações uma à outra, em cada etapa, 

por meio de escrita, e o conteúdo era conjuntamente elaborado pela dupla. Durante 

a segunda etapa, as duplas deveriam resolver concomitantemente o mesmo 

problema. Após a resolução, as duplas trocaram o material produzido, analisaram e 

discutiram a produção da outra equipe, e posteriormente os quatro alunos             

reuniram-se para uma discussão geral. A pesquisa, fundamentada na teoria de 

obstáculos de Guy Brousseau, procurou identificar e nomear os obstáculos 

epistemológicos ligados à noção de limite. Esses obstáculos são nomeados como: 

(a) horror ao infinito; (b) obstáculo ligado à noção de função; (c) obstáculo 

geométrico; (d) obstáculo lógico; (e) obstáculo do símbolo. Mais adiante 

apresentamos  um breve comentário sobre cada um desses obstáculos. 

 Sierpinska, ao falar sobre os obstáculos por ela nomeados, diz: “O conjunto 

de obstáculos que nos parece mais importante é o que resulta da recusa dos 

conjuntos infinitos. Trata-se de horror ao infinito”22 (SIERPINSKA, A., 1985, p.39). 

Isso decorre do fato de não se aceitar os conjuntos infinitos, logo a passagem ao 

limite não é aceita pelos alunos como uma operação matemática por levar em 

consideração aqueles conjuntos. Ainda sobre isso, Sierpinska destaca uma frase de 

Cantor: 

 

O horror ao infinito é uma forma de miopia que impede de ver o infinito 
atual, se bem que, na sua forma superior, esse infinito nos criou e nos 

                                                        
21[...] on analyse travail de 4 élèves répartis en deux groupes de 2. L'expérience 's'est déroulée en deux étapes. 
Au cours de la première, il s’agissait de préparer l'identification de la tangente comme limite d'une sécante. Au 
cours de la seconde, on posait le problème qui consiste à trouver l' équation de la tangente à la courbe  y = sinx 
au point x = 0. 
22 L’ensemble d’obstacles que nous paraît lê plus important est celui qui  résult du refùs des ensembles infinis. Il 
s’agit de horror infiniti.  
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mantém, e nas suas formas secundárias transformadas ele se 
manifesta todo em torno de nós e vai até  habitar nossos espíritos 
(SIERPINSKA, A., 1985, p.39) 23. 
 

 Uma vez que Cantor (1845 – 1918) desenvolveu seus trabalhos no final do 

século XIX e início do XX, o cerne do “horror ao infinito”, ou seja, o infinito atual, 

percorreu todo o desenvolvimento do Cálculo e persiste ainda hoje, pelo que 

podemos ver através da investigação de Sierpinska. Eudoxo valia-se do infinito 

potencial em seus trabalhos com o principio da exaustão, já o infinito atual que 

Caraça24 denomina de “infinito do tipo do contínuo”, está relacionado a grandezas 

contínuas. Ao longo da história vemos que o infinito potencial era razoavelmente 

aceito. 

 Discorrendo sobre a recusa em aceitar que a passagem para o limite seja 

dada o estatuto de uma operação matemática, transferindo automaticamente os 

métodos da álgebra próprios à manipulação das grandezas finitas à das grandezas 

infinitas, Sierpinska diz: 

 

Este obstáculo foi considerado por Galileu no início do século XVII em 
ligação com o paradoxo medieval bem conhecido, em que se trata de 
comparar o número de pontos sobre as circunferências dos círculos de 
raios 1 e 2.  Disse que esses problemas aparecem apenas “quando 
nós a tentamos, com nossas mentes finitas, discutir o infinito, 
atribuindo-os algumas propriedades que atribuímos ao finito e limitado; 
mas isto eu penso estar errado, porque nós não podemos falar de 
quantidades infinitas como sendo algo grande ou menor que ou igual a 
outro” 25 (RUCKER, 1978, p.5 apud SIERPINSKA, 1985, p.47). 

 

                                                        
23 L'horreur de l'infini est une forme de myopie qui empêche de voir l'infini actuel, bien que, dans sa forme 
supérieure cet infini nous ait créés et nous maintient, et dans ses formes secondaires transformées il se 
manifeste tout autour de nous et va jusqu'à habiter nos esprits. 
24 Bento de Jesus Caraça – autor do livro Conceitos Fundamentais da Matemática – Lisboa – Gradiva 
Publicações, 1998. 
25 Cet obstacles a éte remarqué par Galilée au début du 17e siècle en liaison avec le paradoxe medieval bien 
connu où il s’agit de comparer le nombre de points sur les circonférences des circles de rayon 1 et 2. Il a dit que 
les problèmes apparaissent seulement ” when we attempt, with our finite minds, to discuss the infinite, assigning 
to it those properties which we give to the finite and limited; but this I think is wrong, for we cannot speak of infinite 
quantities as being the one great or less than or equal to another. 
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Discorrendo sobre limite, Sierpinska (1985, p.42) escreve: “[...] a passagem 

para o limite é um método de demonstração de acordo com um esquema rigoroso 

que elimina o problema do infinito; [...] um raciocínio baseado numa indução 

incompleta26” (caracterizado por levar em conta apenas alguns termos de uma 

seqüência e, então, concluir algo que se aplica de modo geral); “a passagem para o 

limite considerada como a investigação daquilo que conhecemos apenas 

aproximações”27 (SIERPINSKA,A.,1985, p.44) ou para justificar um resultado sem se 

preocupar com demonstrações rigorosas. 

 

  No primeiro grupo, Sierpinska inclui outros dois obstáculos do tipo algébrico:                

(1) transferir automaticamente os métodos algébricos próprios à manipulação de 

grandezas finitas para as grandezas infinitas e (2) transferir as propriedades dos 

termos de uma seqüência convergente ao seu limite. Sierpinska ainda ressalta o 

obstáculo que existe em se associar a passagem ao limite a um movimento físico, a 

uma aproximação: “aproxima-se indefinidamente” ou “aproxima-se cada vez mais”, 

enquanto a definição formal de limite é expressa de maneira estática.  A teoria 

formal exige que se leve em consideração todos os termos de uma seqüência, ou 

seja, exige a existência de um conjunto infinito (atual).   

  

A pesquisadora observou alunos que trataram a passagem ao limite com  a 

utilização da “indução incompleta”28, talvez influenciados (segundo a autora) pelos 

problemas escolhidos ou pelo fato de que eles dispunham de calculadoras 

(SIERPINSKA, A., 1985, p.42).   

                                                        
26 [...] le passage à la limite est une méthode de démonstration suivant un schéma rigoureux qui élimine le 
problème de l'infini, [...] un raisonnement basé sur une instruction incomplète. 
27 le passage à la limite considéré comme la recherche de ce dont nous ne connaissons que des approximations. 
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 Quanto ao obstáculo ligado à noção de função, Sierpinska destaca a aparição 

da noção de função como um momento decisivo que permitiu, no século XIX, uma 

formulação clara da noção de limite livre das intuições geométricas e físicas                

(ibid., p.48). Apresenta as definições de limite devidas a d’Alembert, Cauchy e 

Weierstrass, relacionando-as à formalização da noção de função, dizendo: “Nas 

etapas constitutivas da rigorização da definição de limite vê-se aparecer cada vez 

mais claramente a noção de função29” (ibidem, p.48). São apresentados alguns 

aspectos do obstáculo ligado à noção de função: (a) atenção voltada exclusivamente 

para o lado relacional da função (dada uma função y = f(x), preocupa-se em como os 

valores de y são determinados à medida que se atribui valores para x; não há uma 

preocupação em analisar o limite da função num determinado ponto x0); (b) redução 

às funções monótonas - associam a convergência com a monotonicidade e 

movimento (como na história, os alunos vêem o limite aplicável às funções 

monótonas); Robert (1982) verificou essa idéia presente em alunos do primeiro ano 

da universidade e Nunes(2001) confirma que é muito presente o modelo “dinâmico 

monotônico”; (c) a não distinção da noção de limite e da noção de ínfimo e supremo 

do conjunto imagem (confunde-se o limite de uma seqüência com o valor máximo ou 

mínimo de um conjunto, ou ainda, uma seqüência tem limite se é limitada). 

 Quanto ao obstáculo geométrico, Sierpinska diz poder se manifestar por:  

(a) uma idéia geométrica da diferença entre uma grandeza variável e uma grandeza 

constante que é o seu limite (a dificuldade é evidenciada quando se quer encontrar a 

diferença )(xfL  , pois L é uma grandeza e f(x) é uma grandeza variável). 

                                                                                                                                                                             
28 indução incompleta – caracterizada por levar em conta apenas alguns termos de uma seqüência e então 
concluir algo que se aplica de modo geral (SIERPINSKA, A.; 1985, pp.42-43). 
29 Dans les étapes contitutives de la rigorisation de la définition de limite on voit apparaître de plus en plus 
clairement la notion de fonction. 
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Historicamente, os obstáculos desse grupo não foram questionados até meados do 

século XIX: do método de exaustão de Arquimedes até Cauchy.  Apenas com a 

definição dada por Weirstrass é que a noção de limite se viu livre do apelo à 

geometria, fruto da aritmetização da matemática fundada sobre o conceito de 

número. 

 

(b) a idéia de limite está intimamente ligada à noção topológica enclausurada na 

intuição geométrica, e essa mesma idéia, em certas situações, está mais próxima do 

que se poderia chamar de “limite” de um conjunto.   

 

As origens desse último aspecto do obstáculo “geométrico”, segundo a 

pesquisadora, estão na falta de um conceito bem formado do número real.  Sobre 

isso, Sierpinska  escreve: 

 

Mas a noção de número real torna-se clara apenas após se ter bem 
compreendido a noção de limite [...]. Não se pode saber se a noção de 
limite tornou-se precisa no século XIX graças à definição do número 
real, ou, se ao contrário, uma definição precisa da noção de número 
foi possível porque se tivesse compreendido a noção de limite e 
desejava-se prolongar o conjunto dos números . 
 Neste sentido, é difícil dizer se as intuições dos alunos são mais 
geométricas ou mais numéricas 30 (SIERPINSKA, A., 1985, p.53).   

 

Sierpinska se refere à aritmetização da Análise ocorrida no século XIX. Com a 

teoria das proporções de Eudoxo (408 - 353a.C.) a questão das grandezas 

                                                                                                                                                                             
 
30 Mais la notion du nombre réel ne devient claire qu'après avoir bien compris la notion de limite [...]. 
On ne saurait dire, si la notion de limite a éte précisée au 19e siècle grâce à la définition du nombre 
réel, ou, au contraire, une définition précise de la notion du nombre a éte possible parce qu'on avait 
compris la notion de limite et on voulait prolonger l'ensemble des nombres. 
    Au sens ou nous parlons ici, il est difficile de dire se les intuitions des élèves sont plutôt 
géométriques ou plutôt numériques. 
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incomensuráveis foi contornada, mas com isso a matemática foi alicerçada na 

geometria por muitos séculos (BOYER, C. B., 1999, p.51).   

Um exemplo é fornecido por Boyer, expressando que em Os Elementos os 

números são representados por segmentos.  

 

O reino dos números continuava a ser discreto, mas o mundo das 
grandezas contínuas (e esse continha a maior parte da matemática 
pré-helênica e pitagórica) era algo à parte dos números e devia ser 
tratado por métodos geométricos (ibid., pp.52-53).   
 

Apenas no século XIX, conhecido como o século do rigor, a geometria começou 

a apresentar as primeiras falhas para a sustentação da Matemática, fazendo com 

que se começasse a procurar um sistema numérico o qual tivesse as mesmas 

propriedades geométricas das grandezas. O conjunto dos números racionais, até 

então o único vigente, possuía a propriedade de densidade, mas não a da 

continuidade. Essa questão só veio a ser resolvida com a criação de um campo que 

tivesse, inclusive, a propriedade da continuidade, o que foi feito por Dedekind e por 

Cantor. 

Através da descoberta das grandezas incomensuráveis, percebeu-se que com 

os números naturais não se conseguia mesmo expressar a razão de dois segmentos 

quaisquer, só se obtendo uma saída para esse impasse através da criação da “teoria 

das proporções”, essa descrita no Livro V dos ‘Elementos’, que se acredita ser 

devida a Eudoxo (ÁVILA, G.,1993, p.12). Vejamos a definição para a razão de dois 

segmentos quaisquer: 

 

Definição: Dados quatro segmentos A, B, C e D, diz-se que A está 
para B assim como C está para D (em notação de hoje / /A B C D ) 
se, quaisquer que sejam os números m e n, 

; ;nA mB nC mD nA mB nC mD nA mB nC mD         . 
 



             Capítulo 2. Revisão de Literatura.          46   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

Ávila (1993) escreve que Dedekind, ensinando Cálculo Diferencial em 1858,  

“percebeu a falta de uma fundamentação adequada para os números, 

principalmente quando teve de provar que uma função crescente e limitada tem 

limite [...], foi buscar inspiração para sua construção dos números reais na antiga e 

engenhosa teoria das proporções de Eudoxo” (ibid., p.12).  

A seguir, apresentamos o procedimento realizado por Dedekind: 

 

Consideremos o caso de duas grandezas incomensuráveis A e B, de 
forma que a igualdade nA = mB nunca se verifica com m e n inteiros; 
ou nA>mB ou nA<mB. Os números racionais (positivos) ficam então 
separados em duas classes; a classe E (esquerda) daqueles m/n que 
satisfazem nA>mB e a classe D (direita) dos que satisfazem nA<mB. 
[...] ...a definição da razão A/B como um número é impossível apenas 
porque não existe número (racional) que esteja entre as duas classes 
E e D, isto é, que seja maior que todo elemento de E e menor que 
todo elemento de D. Seria preciso inventar novos números, os 
irracionais (ibidem, p.13). 

 

Na definição de números racionais de Eudoxo, foi observado por Dedekind a 

separação dos racionais em duas classes, sem que entre uma classe e outra 

houvesse um elemento separador. Dedekind caracterizou os irracionais através 

dessas classes “esquerda” e “direita” (chamadas Cortes). 

 

 

Retomando o procedimento de Dedekind: 

 

Partimos do pressuposto de que já temos uma teoria dos números 
racionais, que justifica todas as operações conhecidas com esses 
números. Definimos corte de Dedekind como um par de classes E e D 
de números racionais, tais que:  (a) E e D são conjuntos não vazios 
cuja união é o conjunto   dos números racionais;  (b) todo número 
menor que algum número de E pertence a E, e todo número maior que 
algum número de D pertence a D. 
Qualquer número racional r determina um corte em que E é o conjunto 
de todos os números racionais   r e D é o complementar  de E (em 
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 , evidentemente); ou E é o conjunto de todos os números racionais  
< r e D o complementar de E (ÁVILA, G.,1993, p.13).  

 

 

Existem cortes que não se traduzem dessa maneira, e vão caracterizar os 

números irracionais. Por exemplo: os conjuntos  2/ 0 2E e e e     e D o 

complementar de E. A classe E não possui máximo nem a D possui mínimo. Logo, 

não há elemento racional separador. Esse é um caso característico de corte 

irracional e o elemento separador é 2 . 

 Dedekind postulou que todo corte possui um elemento de separação (supremo 

da classe E e ínfimo da classe D). E o efeito desse postulado é a criação dos 

números irracionais. 

O postulado de Dedekind é apenas o princípio fundamental da construção dos 

números reais (incorporação dos irracionais ao conjunto de números racionais).  

A construção dos números reais, realizada por Dedekind,  foi completada após 

se definir adição e multiplicação de cortes, demonstrando as propriedades 

associativa, distributiva e comutativa para essas operações, com base nas 

propriedades já estabelecidas para os racionais, além de definir ordem; ou seja, 

verificar que o conjunto de todos os cortes é um corpo ordenado. 

 

Dedekind percebeu que o corpo dos números racionais podia ser estendido de 

modo a formar o contínuo real, considerando o que atualmente se chama de axioma 

de Cantor-Dedekind, segundo o qual os pontos sobre uma reta podem ser postos 

em correspondência biunívoca com os números reais. 

De uma maneira totalmente diferente, Cantor trabalhou com o limite de 

seqüências de Cauchy. Isso o levou a cair em um círculo vicioso definindo o limite de 
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uma seqüência como um número real e em seguida definindo um número real como 

limite de uma seqüência de números racionais. 

Eis, então, o paradoxo citado por Sierpinska31, se o limite só se consegue 

estabelecer depois que Cantor criou o conjunto dos números reais utilizando limite 

de seqüências de Cauchy, ou se o conjunto dos números reais pôde ser criado por 

causa da noção de limite. 

 

Passemos ao procedimento realizado por Cantor para a construção dos 

números reais. Ele também partiu do conjunto dos números racionais e suas 

propriedades e utilizou as seqüências de Cauchy32, as quais ele designava por 

seqüências fundamentais. Da definição segue que existem pelo menos tantas 

seqüências de Cauchy quantos são os números racionais, pois, qualquer que seja o 

número racional r, a seqüência constante  (rn) = (r, r, r, ...) é de Cauchy.  

Dentre tais seqüências, algumas são convergentes, mas também há uma 

infinidade delas que não convergem nesse campo numérico, como a seqüência das 

aproximações decimais por falta de 2 : (rn) = (1; 1,4; 1,41; 1,414. 1,4142; ...). 

 
Em seguida Cantor estabelece uma relação de equivalência no conjunto das 

seqüências de Cauchy, desta maneira: “duas seqüências de Cauchy (an) e (bn) são 

equivalentes se ( an – bn)  0. 

Dessa forma, o conjunto dessas seqüências fica dividido em classes de 

equivalência de modo que duas seqüências pertencem a uma mesma classe de 

equivalência se, e somente se, elas são equivalentes.  

                                                        
31 Ver p.44 – quando apresentamos, segundo Sierpinska, as origens desse último aspecto do obstáculo 
“geométrico” 
32 No campo dos racionais entende-se uma seqüência (an), como uma seqüência de Cauchy se e somente se, 

qualquer que seja o número (racional) 0  , existe N tal que n,m > N n ma a    .  
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Cada número racional r está associado, naturalmente, à classe de seqüências 

a que pertence a seqüência constante rn = r.  

 

O próximo passo de Cantor, foi definir as operações adição e multiplicação de 

classes de equivalência, a classe nula “0”, o elemento oposto de uma classe e o 

elemento inverso, ou seja, com as operações definidas e propriedades correlatas 

estabelecidas, ele verificou que “o conjunto das classes de equivalência das 

seqüências de Cauchy de números racionais é um corpo ordenado R [...] e em R 

‘toda seqüência de Cauchy converge’ ” (Ibid., p.44). 

 

Retomando o artigo de Sierpinska, o obstáculo lógico apontado é caracterizado 

pela não distinção dos quantificadores (  e  ) ou de sua ordem. Quanto a esse 

obstáculo, a autora diz: “Não é suficiente conhecer os quantificadores e suas 

propriedades para se aperceber do papel que sua presença e sua ordem 

desempenham na definição da noção de limite” (SIERPINSKA, A.,1983, p.54)33. 

Nessa pesquisa é relatado que o papel dos quantificadores é discutido pelos alunos 

quando querem se certificar da exatidão do limite calculado ou nos casos de 

inexistência, mas não é natural pensarem sobre os quantificadores quando o limite 

existe e é facilmente calculado. Ainda há o aspecto visto na própria definição, ao se 

pensar em “vizinhança” quando se calcula o limite, faz-se necessário fazer 

considerações no eixo x mediante a análise prévia do que ocorre no eixo y (sentido 

inverso de quando se trabalha com função).   

                                                                                                                                                                             
 
 
33 Il ne suffit pas de connaître les quantificateurs  et leurs propriétes pour s’apercevoir du rôle que leur présence 
et leur ordre jouent dans la définition de la notion de limite. 
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O último, mas não menos importante obstáculo apontado por Sierpinska é o 

obstáculo do símbolo. Historicamente, a utilização do símbolo da operação de 

passagem ao limite, a abreviatura lim,  foi feita por Cauchy.  

 

A autora destaca:  

 
Para Fermat, Newton, Leibniz e tantos outros, a passagem ao limite 
faria parte de outras operações como cálculo dos fluxos, diferenciais, 
integrais, e nesses casos, empregava-se o sinal de igualdade... . 
Cauchy era obrigado a dar um símbolo à operação de passagem ao 
limite porque ele admitiu a noção de limite como uma noção de base, 
primeira em relação às noções de derivada, continuidade, integral. [...] 
A operação de limite foi simbolizada de uma maneira que enfatiza as 
semelhanças com a álgebra, oculta as diferenças e pode levar a uma 
perda de significação34 (SIERPINSKA, A.,1983, p.55). 

 

 

 O símbolo lim, usado quando escrevemos Lxf
xx




)(lim
0

, na própria leitura 

dessa sentença, traz aos alunos dificuldades em perceber que o “limite é” e a 

“função se aproxima”, em geral, lêem o limite se aproxima.  Assim como, a 

semelhança com a álgebra, por exemplo: determinando  
3
1lim

2

5 


 x
x

x
, o x é substituído 

por 5 e obtemos 12
35
15lim

2

5





x
, o que não pode ser feito se a função não for 

contínua ou não for definida para x = 5. Muitas vezes, não há preocupação em se 

verificar se a função satisfaz essas condições; claramente o procedimento algébrico 

se sobrepõe e oculta as diferenças entre a operação de limite com a álgebra. 

                                                        
34 Pour Fermar, Newton, Leibniz et tant d’autres le passage à la limite faisant partie d’autres opérations comme 
calcul des fluxions, différentielles, intégrales, et dans ces cas-là on employait le signe d’égalite.... . Cauchy était 
obligé de donner un symbole à l’operation de passage à la limite parce qu’il a admis la notion de limite comme 
une notion de base, première par rapport aux notions de dérivée, continuité, intégrale. [...] L'operation de limite a 
été symbolisée d'une façon qui souligne trop les ressemblances avec l'algèbre, cache les différences et peut 
mener à une perte de signification. 
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 Robert (1982) no artigo: “L’aquisition de la notion de convergence des suites 

numériques dans l’Enseignement Supérieur”, apresenta reflexões sobre as 

dificuldades específicas da convergência de seqüências numéricas. Ela denomina 

por “modelos expressos” os procedimentos realizados pelos alunos para resolver as 

questões propostas num questionário, explica a denominação dizendo: 

 
Trabalhei em particular sobre uma componente das concepções dos 
estudantes sobre a convergência das seqüências numéricas que 
chamei modelo expresso (modelo no que diz respeito às 
representações da convergência que são feitas pelos estudantes, 
expresso porque se trata de uma expressão escrita desta 
representação)35 (ROBERT, A.,1982,p.309). 

 

Robert, ao analisar cerca de 1200 protocolos de estudantes do primeiro ao 

quarto ano universitário, os categoriza em quatro tipos de modelos expressos: 

 

Modelos Primitivos – São aqueles nos quais uma seqüência convergente é 

uma seqüência monótona limitada ou cujos termos não excedem um certo número 

(seu limite). Algumas expressões estão presentes nesses modelos: “os termos são 

os mesmos a partir de um certo valor”; “uma seqüência que não passa de um certo 

número: seu limite”. É uma tentativa de explicar a acumulação dos valores de uma 

seqüência em torno do limite. 

 

Modelos dinâmicos – Estão presentes nesses modelos expressões: 

“seqüência convergente é uma seqüência que se aproxima ‘crescendo’ de seu 

limite”; “quanto mais n aumenta, mais na  se aproxima de um número”. Vê-se a 

utilização de um verbo de evolução no tempo ou no espaço. Olha-se para os termos 

                                                        
35 J'ai travaillé en particulier sur une composante des conceptions des étudiants sur la convergence des suites 
numériques que j'ai appelé modèle exprimé (modèle parce que concernant la représentation de la convergence 
que se font les étudiants, exprimé parce qu'il s'agit d'une expression écrite de cette représentation). 
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da seqüência ‘caminhando’ em direção ao limite, em geral associando-os à 

monotonicidade. 

 

Modelos estáticos  - Corresponde à tradução em língua natural da definição 

em  , N da convergência de seqüência com utilização freqüente de um verbo de 

estado. São consideradas as descrições em que as palavras “vizinhança”, “muito 

próximos” e “intervalos”, são associadas a verbos de estado como “pertencer”, 

“ser” e “permanecer”; além de a idéia de movimento e de evolução no tempo não 

serem utilizadas na fala (como acontece no modelo dinâmico). Aparecem 

expressões do tipo: “todo intervalo contendo L contém todos os an salvo um número 

finito”; “todos os termos, a partir de um determinado termo, devem estar em uma 

vizinhança de L tão pequena quanto se queira”.  

 

Modelos Mistos -  Há utilização simultânea de expressão dinâmica e estática. 

São relacionadas a uma seqüência convergente expressões do tipo: “ a partir de um 

certo valor N todos os seus termos estão numa vizinhança de L cada vez menor” 

acompanhada da expressão simbólica  “  0, N Nn      / na L   ”. 

 

A pesquisadora constata que a dificuldade de considerar o caráter variável de 

n é um dos motivos que induz ao erro. Por exemplo:  lim n
nn

a


 - em geral, os alunos 

não levam em conta na convergência de uma seqüência (an) que é o n a variável 

que tende ao infinito – Robert destaca aqui um erro de concepção indo além do 

simples abuso de notação, caracterizado por esquecer o “n  N” que modifica a 

variável n na (an) ou o “n  ”. 
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Sierpinska (1985) apresentou dois obstáculos relacionados a esse aspecto: o 

obstáculo da função, ligado ao aspecto de não distinção da noção de limite e da 

noção de ínfimo e supremo do conjunto imagem e o obstáculo do símbolo, o qual 

traz dificuldades aos alunos para perceberem que o “limite é” e a “função se 

aproxima”. 

Como um dos resultados da pesquisa, Robert destaca as dificuldades 

específicas da noção de convergência que podem explicar ao mesmo tempo uma 

grande parte dos erros e sua persistência: existe a dificuldade de fazer aparecer 

uma representação mental da convergência. Tal representação deve traduzir a 

definição em ( , N) enquanto as representações dinâmicas, ou seja, as que 

relacionam o limite a um movimento físico são mais imediatas. No entanto, não se 

mostram necessariamente suficientes para abranger todo tipo de seqüência, além 

disso, outras representações erradas podem se revelar antes.  É importante salientar 

o estudo da convergência de seqüência não desassociado da idéia de seqüência. 

Nunes (2001) escreve a respeito da impossibilidade de separar o estudo da 

convergência de seqüência, da idéia de seqüência. Bour (1982) compartilha dessa 

idéia, uma vez que diz ser difícil isolar o conceito de seqüência, da noção de 

seqüência convergente, na história da matemática (NUNES, M.,2001, p.17).  

Robert, nesse trabalho apresenta algumas hipóteses e sugere que sejam 

elucidadas com outras pesquisas. Então: 

 
[...] que para chegar a uma boa compreensão da noção de 
convergência pode ser eficaz apoiar-se explicitamente no modelo 
dinâmico (suscetível de estar presente em quase todos) para conduzir 
os estudantes a torná-lo preciso (retirando a representação 
eventualmente monótona), e enriquecê-lo (pela formalização que 
conduz a uma representação estática); ou ainda a hipótese que para 
‘banir’ a representação monótona entre aquelas que ainda se têm, 
pode-se fazer promover eficazmente conflitos sócio-cognitivos por 
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seqüências didáticas bem escolhidas, etc.…36 (ROBERT, A., 1982, 
pp.338-339). 

 

 
Esse trabalho de Robert trouxe contribuições à noção de limite de seqüência 

numéricas. As dissertações de mestrado de Nunes (2001) e Santos (2005) 

referenciaram-se nesse trabalho. 

Nunes (2001) se detém ao ensino e aprendizagem dos conceitos 

relacionados com limites e com o infinito. Nesse trabalho são desenvolvidas  

atividades com alunos de um curso de Licenciatura em Matemática, que não haviam 

estudado limites e nem outros conceitos do Cálculo. O objetivo era propiciar a esses 

alunos a apropriação de conceitos relacionados à convergência de seqüências.  

Nunes(2001) utilizou princípios da Engenharia Didática para elaborar uma 

seqüência composta de dez atividades e um pós-teste, que explorava, por meio de 

problemas, os conceitos relacionados a seqüências numéricas e convergência, 

dando destaque às questões sobre: seqüência numérica, seqüência monótona, 

seqüência limitada, subseqüência e seqüência convergente. 

 A pesquisadora inicia seu trabalhado citando as concepções de 

convergências apontadas por Robert, e também os obstáculos, relativos à noção de 

limite, levantados por Sierpinska (1985).  

Destacamos algumas conclusões apresentadas por Nunes: 

 

Em nosso trabalho, embora não tivéssemos solicitado aos alunos uma 
definição de seqüência convergente, pudemos observar que é muito 
presente o modelo ‘dinâmico monótono’, que relaciona convergência 

                                                        
36 [...] que pour arriver à une bonne compréhension de la notion de convergence, il peut être efficace de 
s'appuyer explicitement sur le modèle dynamique (susceptible d'être présent chez presque tout le monde) pour 
amener les étudiants à le préciser (en en enlevant la représentation éventuellement monotone), et à l'enrichir (par 
la formalisation qui amène une représentation statique); ou encore l'hypothèse que pour «chasser» la 
représentation monotone chez ceux qui l'ont encore, on peut faire jouer efficacement des conflits socio-cognitifs 
au sein de séquences didactiques bien choisies, etc... 
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com monotonicidade e movimento. Por exemplo, inicialmente os 
alunos supunham que uma seqüência constante não converge, porque 
seus termos ‘não se aproximam de nenhum número.  
Também o ‘horror ao infinito’, assinalado por esta pesquisadora 
[Sierpinska], é um obstáculo que foi registrado em várias atividades.                                          
Outro erro: considerar o infinito como um número desconhecido. Por 
exemplo: na atividade 1, à questão ‘qual conjunto tem mais elementos: 
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} ou  {1, 2, ...., n}?’, diversos alunos responderam: ‘o 
segundo tem mais elementos, porque n é infinito (NUNES, M. N.F., 
2001, p.94).                

  

Nunes (2001, p.95) também destaca dificuldades presentes em diversos 

protocolos dos alunos; dentre as quais destacamos:  

 Dificuldades na comparação de números negativos 

 Dificuldades no trato com números escritos na forma de fração 

 Para uma grande parte dos alunos, conjunto infinito é conjunto ilimitado 

 

 

Santos (2005), em seu trabalho “Um estudo sobre a convergência de 

seqüências numéricas com alunos que já tiveram contato com a noção de limite”, 

realiza uma investigação sobre as concepções de alunos de um Curso de 

Matemática (eles já tinham tido contato com a noção de limite, mas não haviam 

estudado seqüências numéricas), sobre os conceitos relacionados à convergência 

de seqüências numéricas. O objetivo da pesquisa foi investigar a resistência dos 

estudantes em desassociar a concepção de limite de um movimento físico, de uma 

aproximação, com vistas na passagem para a definição atualmente consagrada, a 

estática.  

Foram promovidos cinco encontros com os sujeitos da pesquisa, nos quais foi 

desenvolvida uma seqüência de ensino. As tarefas foram elaboradas com foco na 

questão da existência dos dois tipos de infinito: (1) enumerável – associado à 

sucessão dos números naturais  e (2) real – que é o do conjunto dos pontos da reta. 



             Capítulo 2. Revisão de Literatura.          56   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

Buscou-se promover a discussão dos termos “ter limite” e “ser limitado”. Houve 

também a preocupação de tentar discutir a concepção de limite como aproximação 

por meio de um questionamento sobre a seqüência constante. 

Ao final do relatório da pesquisa, Santos apresenta algumas conclusões das 

quais destacamos: 

 
Os alunos insistem em idealizar a variável n não como um 
número natural qualquer, mas algo que pode ser tão grande 
quanto se queira e, portanto, acabam por identificar o n ao 
infinito.    
Foi percebido que a maior dificuldade [...] não era compreender 
o conceito de convergência de seqüência [...] fizeram 
confusões com os significados dos termos ‘ter limite’ e ‘ser 
limitado’. 
[...] os alunos, em geral, associaram a convergência à 
monotonicidade. Além disso, associaram este mesmo conceito 
a uma aproximação, ou seja, que numa seqüência 
convergente, conforme se aumenta o valor de n mais próximo 
se chega do limite. 
[...] constatou-se que para a maioria dos alunos o ‘salto’ 
significativo entre a noção intuitiva e a definição estática de 
limite representou uma fonte de discussões e constatações, 
que permitiram confirmar que na noção de limite estão 
presentes muitos dos obstáculos epistemológicos levantados 
por Sierpinska (1985) (SANTOS, M.G., 2005, p.97). 

  

 

A dissertação de Ghedamsi (2003) intitulada: “La transition lycée/université en 

analyse:  mise en évidence de  facteurs qui contribuent à accroître les ruptures. Le 

cas de la notion de limite”, está focada no conceito de limite, tendo como sujeitos da 

pesquisa alunos da transição do Liceu para a Universidade. O trabalho objetivou 

identificar no Liceu “a organização atual da Análise e, em particular, a da noção de 

limite”; [...] de avaliar  seu grau de compatibilidade com as expectativas e as práticas 

declaradas do ensino superior,[...] a fim de reconhecer possibilidades [...] de novas 

mediações parciais ou totais, susceptíveis - em termos de engenharias didáticas - de 
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reduzir ‘o fosso’ que separa as organizações matemáticas relativas ao conceito de 

limite, nas duas instituições”37(GHEDAMSI, I.,2003, p.6).   

São articuladas a teoria das situações e o enfoque antropológico do 

didático no sentido declarado por  Perrin-Glorian, que nos informa: 

 
[...] a teoria das situações e a teoria antropológica me parecem 
corresponder a questionamentos diferentes, mas complementares mas 
nenhuma delas pode reduzir-se à uma interpretação no outro38 
(PERRIN-GLORIAN, 1999, p. 27 apud GHEDAMSI, 2003, p.9).   

 

Essa pesquisa está engajada no projeto AHA (Abordagem Heurística da 

Análise), na qual se procura desenvolver os primeiros elementos sobre limite, focado 

em sua operacionalidade como ferramenta, com intuito de responder a questões da 

geometria e da física; estudando o comportamento das seqüências em  modelagem 

de fenômenos naturais e também em “problemas que deram origem ao cálculo 

infinitesimal como a determinação de tangentes, o cálculo de velocidades 

instantâneas, de volumes e áreas”39 (GHEDAMSI, I.,2003, p.10). 

Esse pesquisador se preocupa em saber se “seria possível atestar a 

existência de rupturas entre as organizações clássicas relativas ao ensino da análise 

e particularmente à noção de limite, da escola secundária à universidade?” 40 (ibid., 

p.10). A introdução efetiva da análise é feita nos dois primeiros anos do secundário, 

a saber, o 5º e 6ºano, logo, Ghedamsi se  interessa por esses dois últimos anos 

(ibidem, p.40).   

                                                        
37 [...] l'organisation actuelle en Analyse et particulièrement celui de la notion de limite [...]d'évaluer son degré de 
compatibilité avec les attentes et les pratiques déclarées de l'enseignement supérieur [...] afin de reconnaître des 
possibilités [...] de remédiations partielles ou totales, susceptibles - en terme d'ingénieries didactiques - de réduire 
le "fossé" séparant les organisations mathématiques relatives au concept de limite, dans les deux institutions.  
38 la théorie des situations et la théorie anthropologique me paraissent correspondre à des questionnements 
différents mais complémentaires dont aucun ne peut se réduire à une interprétation dans l’autre. 
39 problèmes qui ont donné naissance au calcul infinitésimal comme la détermination de tangentes, le calcul de 
vitesses instantanées, de volumes et d'aires. 
40 serait il possible d'attester de l'existence de ruptures, entre les organisations classiques relatives à 
l'enseignement de l'analyse et particulièrement à la notion de limite, du lycée à l'université? 
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Seu trabalho procurou explorar os fatores que permitem notar a diferença 

entre o Liceu e a Universidade, quanto ao ensino da noção de limite. Com essa 

finalidade, analisou, em primeiro lugar, “a evolução histórica do ensino da análise no 

secundário (programa41 + parte do curso) até antes da última reforma,               

inspirando-nos em grande parte dos critérios de análise que Bloch (2000) adotou em 

sua tese42”, são eles: (a) os objetos institucionais, (b) conhecimento e saber e (c) 

argumentação, formalismo e validação. Em segundo lugar, confrontou os resultados 

da situação atual do ensino da Análise no Liceu com o que é exigido na 

Universidade em um curso dessa disciplina, observando a coerência das situações 

de abordagem do conceito de limite entre as duas instituições. Por último, observou 

a prática dos estudantes no secundário e no superior, por meio da análise de 

exercícios e problemas retirados dos manuais oficiais do 3º e 4º ano do secundário43 

e das listas de exercícios trabalhadas nos primeiros anos nos cursos de             

Matemática-Informática da Faculdade de Ciências de Tunis.  

 Bloch (2000 apud Ghedamsi, 2003) analisou historicamente o ensino de 

análise no Liceu na França, as modificações de programas no ensino secundário, a 

fim de “explicar parcialmente as atuais distorções entre as organizações didáticas do 

ensino secundário e da universidade [...]”44(BLOCH, I., 2000, p. 146). Bloch  ressalta 

a obtenção e análise dos resultados a respeito das modificações de programa, 

ocorridas na França entre 1965 e 1991, apontando para o desaparecimento do 

ensino da Análise. Ghedamsi diz que a educação secundária realizada nestes 

parâmetros atuais não facilita a transição para a universidade                           

(2003, p.15). 

                                                        
41 De 1958 a 1991 (GHEDAMSI, I , 2003, p.39). 
42 l'évolution historique de l'enseignement de l'analyse au secondaire (programme + partie cours) jusqu'à l'avant 
dernière réforme, nous inspirant en grande partie des critères d'analyse qu'a adopté Bloch dans sa thèse. 
43 Correspondente 7ª e 8ª série no Brasil. 



             Capítulo 2. Revisão de Literatura.          59   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

 Ghedamsi apresenta-nos algumas conclusões, e destaca que as formas de 

abordagem da noção de limite no secundário e na universidade são mal 

correlacionadas e aumentam as dificuldades encontradas na transição para o ensino 

superior. Enquanto na universidade há a “preocupação sendo, considerar a noção 

de limite como realidade matemática objetiva, adotando o ponto de vista 

bourbakista, apresentando assim um total desconhecimento do repertório do 

ingressante na universidade45”(GHEDAMSI, I., 2003, p.52), no Liceu há uma 

“tentativa declarada de aproximar a noção de limite de seqüência, conduzindo os 

estudantes a apreendê-la como modelo do mundo sensível46”(Ibid., p.52). 

  

Dois outros pontos que permitem avançar na problemática da transição: 

 

a) de acordo com os períodos, os programas e os manuais, os estudos 

realizados mostram organizações diferentes para apresentar a noção de 

limite. As principais variáveis à disposição para o ensino desta noção, 

apresentam diferentes escolhas: 

- a introdução da noção de limite antes da noção de continuidade ou o contrário;  

- começar pelo limite de seqüências ou de funções; 

- a introdução explícita ou não dos quantificadores; 

- definição formal do limite mediante intervalos ou desigualdades; 

- meios de validações extraídos na definição formal de limite ou a álgebra dos 

limites; 

                                                                                                                                                                             
44 [...] expliquer une partie des actuelles distorsions entre les organisations didactiques de l'enseignement 
secondaire et de l'université... (I. BLOCH, 2000, p. 146). 
45[...] préoccupation étant, de considérer la notion de limite en tant que réalité mathématique objective, en 
adoptant le point de vue bourbakiste, affichant ainsi une méconnaissance totale du répertoire du néo-bachelier 
entrant à l'université 
46 tentative déclarée d'approcher la notion de limite de suite en amenant les apprenants à l'appréhender, comme 
modèle du monde sensible 
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- a natureza de números-variáveis quando se procura o limite. 

  

Ghedamsi destaca ainda que o ensino secundário “[...] não faz variar 

explicitamente as variáveis didáticas, tudo se passa como se as variáveis didáticas 

fossem  apenas localizadas e não muito utilizadas”47(GHEDAMSI, I., 2003, p.53). 

Isto pode ocorrer do fato de pensar “[...] que o saber nasce a partir das declarações 

(teoremas), enquanto que efetivamente, os conhecimentos dos alunos dependerão 

também, da variedade dos casos que terão encontrado, com valores diferentes das 

variáveis didáticas, ou da importância do campo freqüentado”48 (GHEDAMSI, I., 

2003, p.53). 

 
 
b) As diversas organizações de currículo privilegiam a apresentação linear de 

um conjunto de conceitos, o que na visão do autor é falha, afirmando que: 

 

 [...] toda organização linear corre o risco de ser declarada 
imediatamente insatisfatória, por não corresponder às exigências de 
saberes  sobre um ou mais pontos sensíveis  para o ano seguinte, ou 
este ano”. Assim, o risco é que nesse momento, tem-se a ensinar 
versões provisórias destes conceitos e não o conceito acabado tal 
como a matemática o reconhece”49 (Ibid., p.53). 

 
 

O estudo dos manuais do Liceu (3º e 4º anos) permitiu constatar: 

 
[...] um predomínio de práticas algorítmicas orientadas com 
procedimentos bem definidos. As tarefas são majoritariamente do tipo 
cálculos, aquelas de natureza gráfica não correspondem a um grau de 

                                                        
47 [...] ne fait pas varier explicitement les variables didactiques, tout se passe comme si les variables didactiques 
n'étaient guère repérées et pas beaucoup utilisées.  
48 [...] que le savoir se gère à partir des déclarations (théorèmes), alors qu'en fait, les connaissances des élèves 
vont dépendre aussi, de la variété des cas qu'ils auront rencontrés, avec des valeurs différentes des variables 
didactiques, d'où l'importance du champ fréquenté. 
49 toute organisation linéaire risque d'être déclarée ensuite insatisfaisante, puisque ne correspondant pas aux 
exigences de savoirs sur un ou des points signalés comme sensibles l'année suivante, ou la même année. Ainsi, 
le risque est-il qu'à ce moment là, on a à enseigner des versions provisoires de ces concepts, et non 
définitivement le concept achevé tel que les mathématiques le reconnaissent. 
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familiarização mais elevado com as noções ligadas ao limite e ao 
aspecto heurístico do gráfico50 (Ibidem, p.126).  
 

Já na universidade, os trabalhos dirigidos aos estudantes do 1ºano de 

Matemática-Informática da Faculdade de Tunis, segundo o pesquisador, revelam 

uma ruptura na evolução, passando do uso de procedimentos direcionados por 

escolhas de técnicas a o uso das demonstrações. A essa última afirmação coloca 

em cena: “atividades de raciocínio relativas a objetos gerais tais como a prova de 

conjecturas ou a investigação de contra-exemplos, assim como raciocínios de tipo 

pelo absurdo; necessitando um trabalho de formalização que não era regra no 

liceu”51 (GHEDAMSI, I., 2003, pp.126-127).  Vemos aqui uma causa importante de 

ruptura entre o Liceu e a Universidade, a valorização do procedimento algorítmico no 

Liceu e a valorização da argumentação através da prova na Universidade. 

A noção de limite (no Liceu) é utilizada na condição de ferramenta, o que, 

segundo o autor, reduz o trabalho de conceituação. Por outro lado, nos exercícios 

apresentados na Universidade, a noção de limite passa à condição de objeto “não 

indicado no conceito de limite, essencialmente ligados a seus aspectos unificadores, 

generalizadores e formalizadores, por conseguinte próprio a caracterizar a 

intervenção de um novo aspecto do trabalho de conceituação, traduzindo as 

continuidades aparentes, discimulando rupturas, mais difíceis de detectar,  ligadas 

às exigências de flexibilidade cognitiva originais, mas também significativas52” 

(GHEDAMSI, I.,2003, p.127).  Lembramos que o estatuto de ferramenta ou de objeto 

                                                        
50 [...]une prépondérance de pratiques algorithmiques ciblées avec des enjeux bien définis. Les tâches sont 
majoritairement de type calculus, celles de nature graphique ne correspondent pas à un degré de familiarisation 
plus élevé avec les notions liées à la limite et à l'aspect heuristique du graphique. 
51 [...]des activités de raisonnement relatives à des objets généraux telles que la preuve de conjectures ou la 
recherche de contre-exemples, ainsi que des raisonnements de type par l’absurde ; nécessitant un travail de 
formalisation qui n’était pas de règle au lycée. 
52[...] non indiqué du concept de limite, essentiellement liés à ses aspects unificateur, généralisateur et 
formalisateur, donc propre à caractériser l’intervention d’un nouvel aspect du travail de conceptualisation, traduit 
des continuités apparentes dissimulant des ruptures plus difficile à détecter liées à des exigences de flexibilité 
cognitive originales mais aussi significatives. 
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assumido por um conhecimento, aqui está sendo usado conforme o estabelecido na  

dialética ferramenta-objeto por Douady (Ibid., p.24). Segundo Douady um conceito 

tem condição de ferramenta quando nosso interesse é utilizá-lo para solução de 

algum problema; e tem condição de objeto quando é o saber a ser construído; o qual 

deverá ser utilizado em outra situação como um conhecimento mobilizável 

(DOUADY, 1986). 

 

Ghedamsi destaca a diferença entre a abordagem de um objeto matemático 

no secundário e na universidade, e afirma poder ser expressa da seguinte forma: 

surge historicamente do encorajamento de modelagem do mundo "sensível" pelo 

cálculo formal. O ensino (secundário) centrou-se em manipulações de técnicas 

desconectadas de toda a modelagem, indo, portanto, em direção oposta. O autor vê 

os objetos matemáticos como uma "ferramenta de trabalho", ferramenta que busca 

aperfeiçoar e aprofundar teorias matemáticas “puras”, sem nenhuma referência 

explícita ao mundo real. 

 

A seguir, apresentamos o trabalho desenvolvido por Juter (2006), descrito em 

seu relatório de pesquisa de doutorado: “Limits of functions – University Students’ 

Concept Development”. Nele são apresentados seis artigos e uma análise dos 

resultados obtidos. Os sujeitos pesquisados são alunos do Curso de Matemática em 

uma universidade sueca. Os estudantes eram do 1º semestre de um primeiro curso 

de Cálculo com duração de 20 semanas, sendo metade destinada para Álgebra e a 

outra metade ao Cálculo. A noção de limite de funções foi apresentada antes de 

derivada no 1º semestre; posteriormente, no 2º curso, as noções de limites foram 

estudadas em situações diferentes, como, por exemplo, no estudo de séries. 
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Juter diz que sua pesquisa teve por objetivo responder à seguinte questão: 

“Como os estudantes lidam com o conceito de limites de funções no nível 

universitário básico na Suécia?”53(JUTER,K, 2006, p.11). A autora trabalha com 

funções reais de variável real. A questão principal se subdividiu em outras quatro 

sub-questões que suscitaram os artigos por ela escritos e que serão tratados mais 

adiante por nós. A autora utilizou a teoria de Dubinsky como referencial teórico para 

analisar os dados obtidos e apresentados em cada um dos artigos, enquanto, em 

cada artigo o referencial teórico foi o modelo de Tall sobre os três mundos na 

matemática e o conceito-imagem e o conceito-definição. 

Acreditamos ser pertinente descrever, o que Tall e Vinner (1981 apud 

SOUZA, 2007, pp.28-29) entendem por conceito-imagem e conceito-definição. 

 

  O conceito-imagem, segundo os autores:   

 

[...] descreve toda estrutura cognitiva que está associada ao conceito, 
inclui todas as imagens mentais e propriedades a elas associadas e os 
processos. É desenvolvido ao longo dos anos por meio de 
experiências de todos os tipos, mudando tanto quanto o indivíduo 
encontra novos estímulos quanto quando amadurece (TALL;  VINNER, 
1981, p. 152  apud SOUZA, 2007, p.3). 
 

 

O conceito-definição: 

 [...] uma reconstrução pessoal da definição feita pelo estudante. É 
então o tipo de palavras que o estudante usa para sua própria 
explanação de seu conceito-imagem (evocado). Se os conceitos 
definição lhe são dados ou construídos por si mesmo, pode variar de 
tempo em tempo. Desta maneira, um conceito-definição pessoal pode 
ser diferente de um conceito-definição formal, este último sendo um 
conceito-definição que é aceito pela comunidade matemática (TALL;  
VINNER, 1981, p. 152  apud SOUZA, 2007, p.4). 
 
 

                                                        
53 How do students deal with the concept of limits of functions at the basic university level in Sweden? 
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A teoria APOS, desenvolvida por Dubinsky em cooperação com outros 

pesquisadores, é um modelo hierárquico baseado nos pensamentos de Piaget sobre 

assimilação e acomodação; esse modelo possui quatro fases: Action, Process, 

Object, Scheme. Já a teoria desenvolvida por Tall é um modelo que envolve três 

mundos da matemática: Embodied world, Proceptual world, Formal world. É uma 

teoria cognitiva que objetiva obter uma visão do desenvolvimento cognitivo 

matemático.  

Segundo Juter:  

Os modelos diferem no número de fases e em suas descrições, uma 
vez que cada modelo descreve apenas um modo de perceber um 
conceito matemático com as ações considerando o conceito como um 
objeto,o qual, por sua vez, pode ser conectado a outros conceitos ou 
formalmente ser abstraído em situações novas54 (JUTER,K, 2006, 
pp.15-16).  
 

Ela diz que: 

 

 [...] o uso destes modelos de aprendizagem diferentes nos artigos não 
causou nenhuma inconsistência porque as bases e idéias centrais são 
bem parecidas55 (ibid., pp.15-16). 

 

 

 Destacamos algumas conclusões apresentadas por Juter  (2006, p.38): 

 

 O desenvolvimento do conceito de limite de função pela maioria dos 
estudantes, durante o semestre, não chegou ao mundo formal (TALL, 
2004). A definição formal de limite não estava integrada ao seu 
conceito-imagem e conseqüentemente não estava disponível para os 
estudantes como uma ferramenta em outros trabalhos com 
matemática56. 

 O desenvolvimento dos estudantes que tiveram melhor desempenho 
se assemelhou ao desenvolvimento histórico do conceito de limites, 
enquanto que para os estudantes que tiveram um pior desempenho 

                                                        
54 The models differ in the number of stages and their descriptions, though each model describes a transition from 
just perceiving a mathematical concept through actions to regarding the concept as an object, which in turn can 
be connected to other concepts or formally abstracted in new situations. 
55 The use of these different learning models in the articles has not caused any inconsistencies because the 
foundations and core ideas are very similar. 
56 The developments of the concept of limits of functions by most students during a semester did not reach the 
formal world (TALL, 2004). The formal limit definition was not integrated in their concept images and was 
therefore not available to the students as a tool in their further work with mathematics. 
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não. Estudantes que não conseguiram lidar com limites formalmente 
não possuíam conceito-imagem suficientemente rico ou embasado 
para estudantes que precisavam utilizar os  níveis de abstração 
exigidos57.   

 Os estudantes resolveram prontamente tarefas rotineiras, no entanto, 
logo que as tarefas se tornavam pouco conhecidas, os estudantes 
faziam confusão sobre o que deveriam fazer.  A definição de limite era 
freqüentemente a razão para erros porque era interpretada 
erroneamente 58.   

 Os estudantes com forte autoconfiança em matemática resolviam 
melhor os problemas do que os estudantes com fraca autoconfiança. 
Por outro lado, os hábeis em resolver problema tiveram uma melhor 
autoconfiança em matemática que os não hábeis. Não é possível 
determinar se a confiança dos estudantes melhora suas habilidades 
de resolver  problema ou se as habilidades de resolver problema dos 
estudantes melhorem sua confiança, só que há uma conexão59.   

 

Juter diz que: 

Os resultados combinados implicam que as habilidades de executar 
abstrações de muitos estudantes estão insuficientemente 
desenvolvidas para que alcancem o nível requerido da compreensão 
dos limites das funções após um curso básico de matemática60 
(JUTER, K, 2006, p.38).  
 

E relata que foram reveladas diversas desconexões nos desenvolvimentos de 

aprendizagem dos estudantes, por exemplo, “[...] entre percepções intuitivas e 

formais, percepções processuais e estáticas, e o finito e o infinito, todas demandam 

ser cognitivamente ligadas”61(JUTER,K, 2006, p.38).  

Uma razão para essas desconexões, segundo a pesquisadora, é a falta de 

interação entre os estudantes e os professores, e entre os problemas resolvidos no 

                                                        
57 The development of high achieving students resembled the historical development of the concept of limits, 
whereas that of low achieving students did not. Students who were unable to formally handle limits did not 
possess rich or strong enough concept images for the students to handle the required abstraction levels. 
58 The students readily solved routine tasks, though as soon as the tasks became unfamiliar to them, the students 
became confused about what they should do. The limit definition was often the reason for errors because it was 
wrongly interpreted.  
59 Students with strong self-confidence in mathematics were better problem solvers than students with weak self-
confidence. On the other hand, skilled problem solvers had a stronger self-confidence in mathematics than 
unskilled problem solvers. It is not possible to determine if the students’ confidence improves their problem 
solving abilities or if the students’ problem solving abilities improve their confidence, only that there is a 
connection. 
60 The combined results imply that the abilities to perform abstractions of many students' are insufficiently 
developed for them to reach the required level of understanding of limits of functions after a basic course in 
mathematics. 
61 […] between intuitive and formal perceptions, procedural and static perceptions, and the finite and the infinite, 
which all are cognitively demanding to link together. 
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cotidiano e a definição formal de limite, além da propensão dos estudantes em julgar 

mal suas habilidades ou as precisões de suas representações mentais.  “Estudantes 

que são convencidos que as suas percepções sobre limites são coerentes e 

corretas, não sentem qualquer desejo de recriar representações mentais do 

conceito”62(JUTER,K, 2006, p.39). Juter diz que esses estudantes  precisam estar 

cientes de suas  pseudo-representações63 para uma mudança de postura; mas que 

isto só acontecerá quando se defrontarem com uma situação em que são 

requisitadas simultaneamente partes incoerentes de seu conceito-imagem e então 

as inconsistências se tornariam aparentes.  

 

  Passemos aos artigos, nos quais destacaremos, sucintamente, apenas o 

objetivo, fundamentação teórica e conclusão, maneira semelhante a que a autora 

utilizou no relatório de sua pesquisa. 

 

 

I: Limits of functions - how do students handle them? 

 

Analisa as representações mentais sobre limites de funções de quinze 

estudantes a partir de atividades realizadas por eles em um curso de matemática 

básica numa Universidade sueca. O referencial teórico para análise das atividades 

desenvolvidas pelos alunos é o desenvolvido por Tall e Vinner (1981) sobre                    

conceito-imagem e conceito-definição. Esses mesmos alunos são submetidos a 

                                                        
62 Students who are convinced that their perceptions of limits are coherent and correct do not feel any urge to 
recreate mental representations of the concept. 
63 misrepresentations (original) 
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questionários e entrevistas, com foco na questão: Como os estudantes respondem a 

questões sobre limites de funções? 

Segundo Juter “os dados indicam que alguns estudantes têm representações 

incoerentes, mas eles não reconhecem isto”64 (JUTER,K, 2005a, p.11), pois muitas 

atividades que envolvem a noção de limite podem ser resolvidas de maneira intuitiva 

e informal, criando nos estudantes um sentimento de confiança. Por esse motivo, 

eles acreditam saber o conceito mesmo que em outras tarefas, as quais exigem o 

domínio da definição, eles não obtenham um bom desempenho. Ou seja, “os 

estudantes podem recordar a definição, mas não significa necessariamente que 

compreendem o conceito”65 (Ibid., p.14). 

 Por outro lado, quando questionados se o limite é atingido pela função, a 

autora diz que a maioria dos estudantes “[...] interpretam a definição declarando que 

os limites não podem ser alcançados pela função”66(Ibidem., p.18). Esse mesmo 

aspecto aparece nas pesquisas de Cornu (1983) e Sierpinska (1985).  

Cornu (1983) apresentou esse aspecto ao descrever os obstáculos 

epistemológicos67, no grupo nomeado por ele: “limite...atinge ou não?”. Já Sierpinska 

(1985) se refere a este aspecto quando se refere ao obstáculo que existe em se 

associar a passagem ao limite a um movimento físico, a uma aproximação68.  

Ainda, segundo a autora, os estudantes parecem ser pragmáticos no 

aprendizado sobre limites, eles focam nos problemas que resolvem e não tanto na 

teoria, com o resultado obtido, pode-se notar a teoria representada, um pouco 

vagamente em suas mentes (JUTER, K, 2005a,p.18). 

                                                        
64 The data indicate that some students have incoherent representations, but they do not recognise it themselves. 
65 Students can remember the definition but it does not necessarily mean that they understand the concept. 
66 […] interpret the definition as stating that the limits can not be reached by the function. 
67 Ver p.38 – descrevemos os cinco grupos nos quais Cornu (1983) divide os obstáculos de origem epistemológica. 
68 Ver p. 42. 
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Também Robert (1982) tocou nessa questão ao se ater aos “modelos 

expressos”, nome que deu aos procedimentos realizados pelos alunos para 

responder a um questionário. 

 

 

II: Limits of functions: Traces of students' concept images 

 

Neste artigo foram investigadas as percepções dos estudantes sobre o 

aprendizado de limite de função, e se eles mostram inconsistências em suas 

representações sobre a noção de limite. Para isso, os alunos foram entrevistados e 

resolveram problemas que apresentavam funções com pontos de descontinuidade, 

porém definidas nesses mesmos pontos. 

O referencial teórico para análise dos protocolos dos alunos foi a teoria de 

Tall e Vinner (1981) sobre conceito-imagem e conceito-definição. 

A autora diz: “os resultados indicam que as bases da maioria dos estudantes 

não eram suficientemente fortes para que compreendam bem o conceito de limite e 

possam formar conceitos-imagens coerentes”69 (JUTER, K, 2005b, p.65). As 

produções dos estudantes revelam confusão sobre características diferentes do 

conceito de limite.   

   

III: Students' attitudes to mathematics and performance in limits of functions 

 

Neste artigo são discutidas as atitudes dos estudantes frente à Matemática 

e exploradas possíveis ligações entre essas atitudes e o modo como esses 

                                                        
69 The results imply that most students' foundations were not sufficiently strong for them to understand the 
concept of limit well enough to be able to form coherent concept images. 
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estudantes conseguem resolver tarefas sobre limite de função. Foram 

investigados dois grupos (cada um deles com cerca de cem estudantes) através 

do uso de questionários, de nota de campo e de entrevistas.  

O referencial teórico para análise dos protocolos dos alunos foi a teoria de 

Tall e Vinner sobre conceito-imagem e conceito-definição. Uma conexão entre as 

atitudes e as habilidades desses estudantes, na resolução de tarefas sobre limites 

de funções, é apresentada por Juter: “Estudantes com atitudes positivas 

apresentam melhor performance resolvendo problemas de limite”70(JUTER,K, 

2005c, p.91).   

 

IV: Limits of functions as they developed through time and as students learn 

them today 

 

Neste artigo é comparado o modo como os estudantes universitários 

participantes da pesquisa desenvolvem o conceito de limite, com o 

desenvolvimento histórico do conceito. Juter diz que a intenção  é  descobrir se 

“[...] os estudantes percebem a noção como os matemáticos do passado 

ccomprendiam...”71 (JUTER,K, 2006, p.3). A autora diz haver uma certa 

semelhança, em particular, no que se refere ao rigor e acessibilidade.   

Num curso, foram ministradas aulas sobre limite, apresentando definições 

formais e teoremas, trabalhando-se com limites em que a variável tende a um 

número ou a variável tende ao infinito e limites de funções de monotônicas. A 

cada encontro, o professor fazia no quadro demonstrações de teoremas e as 

discutia com os alunos; a cada  a novo encontro discutia-se sobre o que fora visto 

                                                        
70 Students with positive attitudes perform better in solving limit problems. 
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no anterior e como aplicar as  teorias que haviam discutido. No início do processo 

e ao final, os alunos responderam a um questionário sobre limite de funções; o 

primeiro para diagnosticar as noções espontâneas e o segundo, que apresentava 

tarefas com níveis progressivos de dificuldade, pretendia revelar algumas de suas 

concepções sobre limites após o curso. 

A análise dos dados foi norteada pela teoria de Tall dos mundos da 

Matemática. Nas conclusões, Juter diz: “o estudante comum está no primeiro 

mundo da matemática, com uma percepção intuitiva do conceito de limite quando 

ele ou ela inicia ao nível universitário [...]”72(JUTER,K, 2006a, p.22).  Diz, também, 

que as apresentações formais de limites, realizadas em aula ou apresentadas em 

livros, parecem estar distantes das prévias experiências dos estudantes, então, 

esses apresentam problemas para integrar o seu novo conhecimento adquirido 

com conhecimento já existente.   

   

V: Limits of functions - students solving tasks  

 

Neste artigo a autora analisa como os estudantes (nas primeiras 20 

semanas do curso de Matemática,  ocasião em que estudam álgebra e cálculo) 

resolvem os problemas sobre limites de funções e como explicam as soluções 

propostas por eles. Os estudantes resolveram questões sobre limites em que foi 

averiguado o que compreendiam sobre uma função atingir ou não o limite 

(JUTER,K, 2006b, p.6).    

                                                                                                                                                                             
71 […] the students perceive the notion as mathematicians of the past did as understandings of the concept 
evolved. 
72 The average student is in the first world of mathematics with an intuitive perception of the limit concept when he 
or she starts at university level […] . 
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Aqui, também, o referencial teórico para análise dos protocolos 

desenvolvidos pelos alunos foi a teoria de Tall e Vinner sobre conceito-imagem e 

conceito-definição. 

Muitos estudantes apresentam uma falsa concepção de que os limites são 

inacessíveis, logo esses estudantes acreditavam que a função não pudesse 

atingir o valor determinado como limite. A autora diz: “a confusão de funções com 

limites de funções é um problema que indica falta de relações entre esses 

conceitos. Se os estudantes fossem mais confiantes sobre os papéis e o potencial 

das noções, eles teriam uma melhor chance de resolver corretamente 

problemas”73(JUTER,K, 2006b, p.12).    

Se olharmos para uma seqüência como uma função de variável discreta,   

encontramos pesquisas que reforçam a idéia de Bour (1982) de que “é difícil 

separar o conceito de seqüência convergente da noção de seqüência. Os dois 

costumam aparecer interligados” (NUNES, M.,2001, p.23).   

 

Nunes escreve ainda que: 

As seqüências aritmética e geométrica são usadas desde a 
antiguidade grega, e a seqüência de Fibonacci mencionada no século 
XIII. Mas sua utilização era ligada aos cálculos de aproximações. A 
convergência de seqüência só será estudada no século XVIII e início 
do século XIX, e assim mesmo na convergência de séries (NUNES, 
M.,2001, p.17).  
 

Nos resultados deste artigo é indicado que muitos dos estudantes 

investigados indicaram não dominar a noção de função, e apresentaram 

dificuldade ao trabalhar com a definição formal de limite e com limites como 

valores inacessíveis por funções. Muitos desses alunos chegam a respostas 

                                                        
73 The confusion of functions with limits of functions is a problem that indicates a lack of relations between the 
concepts. If the students were more confident about the roles and possibilities of the notions they would have a 
better chance to solve problems correctly 
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corretas por raciocínio errôneo, como por exemplo, os alunos que atribuem à 

variável x o valor para o qual o x tende e, fazendo uma manipulação algébrica, 

chegam ao limite, camuflando, assim, o seu sentido. “O grande número de 

soluções corretas baseadas em fatos errados, é também um sério problema que 

mostra que; para muitos estudantes, as conexões entre conceitos são erradas ou 

não existem”74(JUTER,K., 2006b, p.15). 

   

VI: Limits and infinity: A study of university students' performance 

 

Nesta pesquisa foram analisadas as resoluções de tarefas que envolviam 

limites de funções e infinito, com a finalidade de verificar como elas são 

justificadas pelos estudantes. Alguns livros de Análise e currículos (programa de 

curso) também foram analisados, observando-se como são discutidos limites e 

infinito (JUTER,K.; GREVHOLM,B., 2006, p.1). 

O referencial teórico para análise dos protocolos dos alunos foi a teoria de 

Tall e Vinner sobre conceito-imagem e conceito-definição. 

 Segundo Juter, muitos estudantes deram respostas corretas com 

explicações incorretas para as tarefas; os estudantes não têm uma imagem 

desenvolvida sobre os conceitos de limite e infinito, e isso pode ser proveniente 

das escolhas de livros no ensino secundário, os quais não apresentam muitas 

tarefas ou teoria sobre esses conceitos.  

  

 

                                                        
74 [...] he large number of correct solutions based on wrong facts is also a serious problem that shows that, for 
many students, connections between concepts are wrong or not there at all. 
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2.1 -  Apontamentos sobre a revisão de literatura 
 

 

 Através desta análise bibliográfica procuramos selecionar e apresentar 

trabalhos que versassem sobre os obstáculos epistemológicos e dificuldades 

relacionadas ao Cálculo de uma forma mais ampla e, em seguida, selecionar e 

apresentar trabalhos que tratassem especificamente, dos obstáculos relacionados à 

noção de limite. 

Selecionamos também alguns trabalhos com resultados sobre a transição do 

Ensino Fundamental e/ou Médio para o Ensino Superior, a fim de evidenciar 

algumas dificuldades que aparecem no processo de ensino-aprendizagem do 

Cálculo decorrentes de dificuldades geradas nos ciclos escolares iniciais.  

 Dentre outros obstáculos relacionados à noção de limite, a questão dos 

infinitesimais e o infinito aparecem com bastante ênfase. Nos trabalhos de 

Sierpinska (1985) é apontado o “horror ao infinito” como um obstáculo ainda 

presente à aprendizagem do Cálculo no que se refere à noção de limite. Nunes 

(2001) confirma esse fato em sua pesquisa. 

Santos (2005; p.97) aborda a existência de dois infinitos: o do tipo enumerável 

(potencial) e o do tipo do contínuo (real). Verificou que, em muitos casos, os sujeitos 

da pesquisa identificavam o n ao infinito ao analisar a convergência ou não de uma 

seqüência. 

 Há, também, a questão das estipulações locais numéricas e as                          

visuais-geométricas. Sad (1998) ressalta a necessidade de se “produzir significado 

para situações que envolvem noções básicas como a de função e outras 

relacionadas ao pensamento algébrico” (SAD, L. A., 1998, p.300). Villarreal mostra 

em sua pesquisa que, mesmo com o auxílio do computador (utilizando um software 
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que permite a visualização gráfica), “o visual é subordinado ao algébrico e tenta-se 

atribuir significados às informações gráficas a partir de uma abordagem algébrica” 

(VILLARREAL, M. E., 1999, p.310). Pode-se ver pela análise que há um aspecto 

importante a se estudar quanto à noção de limite que é a “relação” entre os registros 

algébrico e o geométrico, estudar como eles se articulam. 

 Ghedamsi (2003) reforça através de seu trabalho que o procedimento 

algorítmico predomina na prática de os alunos no Liceu, sendo mais familiar que a 

manipulação de gráficos, o qual requer uma análise mais heurística.  

Os trabalhos analisados também evidenciam que há o risco de transferir 

automaticamente os métodos da álgebra de manipulação de grandezas finitas para 

o tratamento de grandezas infinitas. Esse obstáculo é denominado por Sierpinska 

(1985) como do tipo algébrico, caracterizado pelo procedimento de se atribuir o valor 

para o qual x tende (ou mesmo sendo o infinito) a fim de se determinar o limite. Juter 

(2006b) aponta para esse procedimento, como sendo um raciocínio errôneo, que, 

muitas vezes, leva os alunos a chegarem a respostas corretas para os limites (p.15).  

Há outros obstáculos relacionados à noção de função. Cornu (1983, p.55)  

destacou o papel importante que a função teve no aprimoramento da noção de 

limite. Na história da Matemática, a idéia de função aparece implícita na Geometria 

Analítica de Fermat e Descartes (BOYER, C.B.,1999, p.306) e, explicitamente, no 

trabalho de Lagrange, trabalho este que influenciou grandemente a teoria das 

funções de variável real (BOYER, C.B.,1999, p.386). Sierpinska apresentou três 

aspectos desse obstáculo: (a) lado relacional da função – y é determinado à medida 

que se atribui um valor para x; (b) redução à função monótona (também apresentado 

por Robert e Nunes) e (c) a identificação do limite com o ínfimo ou supremo da 

função. 
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Dentre as concepções iniciais ou que perduram como um obstáculo à 

formação da noção de limite, está a questão do limite atingir ou não determinado 

valor. Esse obstáculo é apontado por Cornu e também por Sierpinska. Juter (2005a, 

2006b) obteve resultados que mostram os alunos interpretando e declarando “que 

os limites não podem ser alcançados pela função”. 

Porém, a própria noção de função pode reforçar a idéia de que o limite tem 

caráter dinâmico (se aproxima), enquanto a definição formal e atualmente usada é 

expressa de maneira estática. Vemos algo a respeito desta idéia nos trabalhos de 

Cornu (1983) e de Sierpinska (1985). Juter (2006) aponta para a não integração da 

definição formal de limite ao conceito-imagem dos estudantes (pp.15-16), além da 

desconexão no desenvolvimento da aprendizagem entre percepções intuitivas e 

formais, percepções processuais e estáticas (p.38). 

Este caráter dinâmico também aparece no trabalho de Robert (1982). A 

pesquisadora analisou os protocolos de alunos e os categorizou em quatro tipos de 

modelos expressos, sendo que um destes modelos (o dinâmico) caracteriza esta 

visão de “aproximar-se do seu limite”, Nunes (2001) apresenta em seu trabalho esse 

mesmo aspecto, salientando a presença do modelo “dinâmico monótono”(p.94), 

relacionando a convergência à monotonicidade e movimento. 

É um ponto a ser destacado ligando a convergência à determinação do limite, 

e que, embora explorado por diversos pesquisadores, julgamos ser pertinente 

explorá-lo em nossa pesquisa, uma vez que poderemos reiterar a associação da 

convergência de seqüências à monotonicidade. 

Salientamos que Robert aborda a convergência de seqüências e nos 

resultados da pesquisa aponta para a dificuldade de fazer aparecer uma 

representação mental da convergência que não relacione limite ao movimento físico. 
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Há, também, o fato de a noção intuitiva e a definição estática de limite fomentar 

discussões entre os alunos, evidenciando muitos dos obstáculos epistemológicos 

levantados por Sierpinska, e por que não dizer que possibilitam modos diferentes, 

porém correlacionados de produção de significado, à exemplo do que Sad explicita 

em seu trabalho. 

Ghedamsi, ao estudar os fatores de ruptura entre o Liceu e a Universidade, 

destacou que no Liceu há uma “tentativa declarada de aproximar a noção de limite 

de seqüência” (pp.52-54), o que acreditamos poder ser uma das causas da noção 

intuitiva (relaciona limite a um movimento físico) estar presente e, muitas vezes, 

arraigada nos alunos, uma vez que, segundo Juter (2006a, p.22): “o estudante 

comum está no primeiro mundo da matemática, com uma percepção intuitiva do 

conceito de limite” ao iniciar a Universidade. 

 O trabalho de Barufi (1999) reforça a idéia de que o livro didático escolhido 

pelo professor direciona, de alguma forma, a maneira como o aluno irá apreender 

um determinado conhecimento matemático, e podemos dizer que Ghedamsi 

compartilha desse pensamento à medida que aponta a diferença no modo de 

abordar a noção de limite no Liceu e na Universidade, e que essa diferença foi se 

acentuando na mesma proporção que ocorreram mudanças nos programas do 

Ensino Secundário francês (entre 1965 e 1991), pois na escolha do livro texto, 

segundo Barufi, “encontram-se indícios significativos de como são desenvolvidos os 

cursos de Cálculo” (p.51). Juter e Grevholm (2006) também dizem que os alunos 

não têm uma imagem desenvolvida sobre os conceitos de limite e infinito, sendo isso 

proveniente, provavelmente, das escolhas de livros utilizados no Liceu, e por que 

não somar isso ao trabalho apresentado por Barufi e inferir que também provenha 

das escolhas de livros utilizados no Ensino Superior? 
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 Refletindo sobre as imbricações dos trabalhos aqui citados, nos sentimos 

desafiados a analisar quais as concepções que os alunos do Ensino Superior 

possuem sobre limite. Verificar as imbricações, e se elas existem, entre os 

obstáculos relacionados ao limite; obstáculos esses, mencionados na Revisão de 

Literatura. Desenvolveremos nosso trabalho com seqüências, abordando a definição 

de convergência por meio de vizinhanças? 

 Acreditamos ser pertinente apresentar um breve histórico do desenvolvimento 

do limite, uma vez que vários dos trabalhos aqui citados fazem um aporte a este 

desenvolvimento histórico, além de o fato de permitir serem vistos alguns obstáculos 

relativos ao infinito e ao conceito de limite, já mencionados nos trabalhos analisados, 

e que poderão dar um direcionamento a esta pesquisa. Mas, não é nossa intenção 

desenvolver um estudo histórico mais profundo, uma vez que o foco de nossa 

pesquisa não é esse.  

E também vimos fazendo no decorrer da Revisão de Literatura, diversos 

apontamentos sobre dados históricos, pois achamos que os mesmos complementam 

as informações das pesquisas. 

Nessa perspectiva, no capítulo a seguir, apresentamos o desenvolvimento do 

limite, iniciando com os paradoxos de Zenão, descrevendo algumas das 

contribuições devidas a Descartes, a Fermat, a Newton e a Leibniz. Todos esses 

matemáticos, entre outros, contribuíram para o desenvolvimento do Cálculo, até que 

foi possível, após a aritmetização da Análise ocorrida no século XIX, chegar-se à 

definição Cauchy-Weierstrass. 

 

 

 



             Capítulo 2. Revisão de Literatura.          78   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: 

Um breve histórico do desenvolvimento do limite 

 



             Capítulo 3. Um breve histórico do desenvolvimento do limite          79   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

Capítulo 3. Um breve histórico do desenvolvimento do limite 

 
3.Um breve histórico do desenvolvimento do limite 
 
 
 
 
 
  Limite é um conceito fundamental do Cálculo, uma vez que os conceitos 

principais - derivada, continuidade, integral - são definidos em termos de limites. 

 Com vistas nisso, seria natural que, em termos de desenvolvimento ordenado 

do Cálculo, o limite fosse uma noção desenvolvida antes das demais, porém não é o 

ocorrido historicamente. Por vários séculos, as noções de limite eram confusas, 

idéias vagas e, algumas vezes, filosóficas sobre o infinito (números infinitamente 

grandes e infinitamente pequenos e outras entidades matemáticas), e com intuição 

geométrica subjetiva e indefinida. O termo limite, no sentido moderno, surge na 

Europa, no final do século XVIII e início do século XIX.  

 Antes desse período, o primeiro a utilizar a noção de limite parece ter sido 

Zenão (cerca de 450 a.C.) ao apresentar seus paradoxos. Apenas com o 

desenvolvimento do Cálculo, os matemáticos desenvolveram a notação e os 

resultados para lidar, adequadamente, com as desafiantes contradições de Zenão. 

 Zenão de Eléia (490 – 430 a.C.) foi um filósofo.  

 

O método adotado por Zeno era dialético, antecipando Sócrates nesse 
modo indireto de argumento: partindo das premissas de seus 
oponentes, ele as reduzia ao absurdo. [...] Zeno propôs seus 
paradoxos, dos quais aqueles sobre o movimento são citados mais 
freqüentemente. Na forma em que chegaram a nós, através de 
Aristóteles e outros, quatro parecem ter causado maior perturbação: 
(1) a Dicotomia (2) o Aquiles (3) a Flecha (4) o Estádio. (BOYER, C. 
B., 1999, p. 51).  

Capítulo 3. Um breve histórico do desenvolvimento do limite 

 

  Arquimedes (287 - 212 a.C.), nas demonstrações rigorosas das fórmulas 

para certas áreas e volumes encontrou várias séries infinitas - somas  de infinitas 
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parcelas. “Dos tratados que se ocupavam principalmente do método de exaustão” 

(BOYER, C.B., 1999, p. 88), o de Quadratura da parábola é o mais popular. 

Segundo Boyer: 

 
As secções cônicas eram conhecidas havia mais de um século 
quando Arquimedes escreveu, mas nenhum progresso fora feito no 
cálculo de suas áreas. Só o maior matemático da Antigüidade 
conseguiu resolver a questão de quadrar uma secção cônica – um 
segmento de parábola –  [...] Arquimedes não falou em soma de série 
infinita, pois processos infinitos eram mal vistos em seu tempo; em vez 
disso, ele provou por uma dupla reductio ad absurdum75 que K (área 
do segmento parabólico APBQC – figura A) não pode ser nem maior 
nem menor que 4/3 T (área de um triângulo ABC – figura A)   (BOYER, 
C.B, 1999, p. 88).   
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 Destacam-se, também, os trabalhos de Pierre Fermat (1601 – 1665) e de 

René Descartes (1596 – 1660) no estudo de curvas, superfícies e sólidos. O 

desenvolvimento da geometria desses objetos se deu seguido à invenção da 

Geometria Analítica.  

desenvolvimento do limite 

Segundo Boyer: 

 

É possível que Fermat, desde 1629, estivesse de posse de sua 
geometria analítica, pois por essa época ele fez duas descobertas 
significativas que se relacionam de perto com seu trabalho sobre 

                                                        
75 redução ao absurdo 

Figura A 
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lugares. A mais importante dessas foi descrita alguns anos depois em 
um tratado, também não publicado durante sua vida, chamado Método 
para achar máximos e mínimos. Fermat estivera considerando lugares 
dados (em notação moderna) por equações da forma y = xn, por isso 
elas são hoje freqüentemente chamadas ‘parábolas de Fermat’ se n é 
positivo ou ‘hipérboles de Fermat’ se n é negativo. Aqui temos uma 
geometria analítica de curvas planas de grau superior, mas Fermat foi 
além. Para curvas polinomiais da forma y= f(x) ele notou um modo 
engenhoso para achar pontos em que a função assume um máximo 
ou um mínimo. Ele comparou o valor de f(x) num ponto com o valor de 
f(x + E) num ponto vizinho. Em geral, esses valores serão bem 
diferentes, mas num alto ou num baixo de uma curva lisa a variação 
será “quase” imperceptível. Portanto, para achar os pontos de máximo 
e de mínimo Fermat igualava f(x) e f(x + E), percebendo que os 
valores, embora não exatamente iguais, são quase iguais. Quanto 
menor o intervalo E entre os dois pontos mais perto chega a pseudo-
equação de ser uma verdadeira equação; por isso Fermat, depois de 
dividir tudo por E fazia E = 0.  Os resultados lhe davam as abscissas 
dos pontos de máximo e mínimo do polinômio. Aqui, em essência, 
tem-se o processo, hoje chamado de diferenciação, pois o método de 

Fermat equivale a achar 
E

xfExf
E

)()(lim
0




 e igualar isso a zero. 

[..] O processo de Fermat de mudar ligeiramente a variável e 
considerar valores vizinhos é a essência da análise infinitesimal                                     
(BOYER, C. B. , 1999,  pp. 239-240). 
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 Durante o século XVII, vários geômetras desenvolveram esquemas algébricos 

complicados para encontrar retas tangentes a certas curvas. Descartes dizia que o 

problema de achar a normal (ou tangente) a uma curva era de grande importância, 

mas segundo Boyer, “o método que ele publicou em ‘La géometrie’ era menos 

eficiente que o que Fermat havia desenvolvido na mesma época” (ibid., p.237). 

 Fermat havia desenvolvido um método para achar a tangente a curvas da 

forma y = xm e em 1629 chegou a um teorema sobre a área sob essas curvas; 

estabeleceu o resultado para os valores positivos e negativos (exceto n = - 1 ) de m. 

Foi Gregory St. Vincent (1584--1667), contemporâneo de Fermat, que resolveu o 

caso para n = - 1. É em seu livro Opus geometricum quadraturae circuli et sectionum 

coni (Obra geométrica sobre a quadratura do círculo e de secções cônicas), que 

segundo Boyer: 



             Capítulo 3. Um breve histórico do desenvolvimento do limite          82   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

 

 Gregório mostrara que se ao longo do eixo x marca-se, a partir de  x = 
a, pontos tais que os intervalos entre eles crescem em progressão 
geométrica, e se nesses pontos levantam-se ordenadas da hipérbole 

1. yx , então as áreas sob a curva interceptadas entre ordenadas 
sucessivas são iguais. Isto é, ao passo que a abscissa cresce 
geometricamente a área sob a curva cresce aritmeticamente. Assim, o 

equivalente de  b
a

abdxx lnln1  era conhecido de Gregório e seus 

contemporâneos [...] Fermat se ocupara de muitos aspectos da análise 
infinitesimal [...] Assim também na obra de Gregório de St. Vincent o 
cálculo integral veio antes do diferencial para a função logarítmica                                 
(BOYER, C. B.,1999, p. 242).  
 

 

 Em seus trabalhos, Isaac Newton (1642--1727), também faz uso de métodos 

infinitesimais. Sobre isto, Boyer escreve: 

 

Sabe-se que na mais popular apresentação feita por Newton de seus 
métodos infinitesimais ele considerou x e y como quantidades p e q76 
eram os fluxos ou as taxas de variação; quando redigiu essa visão do 
cálculo por volta de 1671 ele substituiu p e q pelas ‘letras ponteadas’ 

.
x  e 

.
y . [...] Em 1676 Newton escreveu ainda uma terceira exposição 

de seu Cálculo, sob o título ‘De quadratura curvarum’ e dessa vez 
tentou evitar tanto quantidades infinitamente pequenas quanto 
quantidades que fluem, substituindo-as por uma doutrina de ‘ primeiras 
e últimas razões’. [....] Aqui, Newton realmente se aproxima do 
conceito de limite, a objeção principal sendo o uso da palavra ‘ 
desaparecer’. Existe realmente uma razão entre incrementos que 
desapareceram? Newton não esclareceu a questão e ela continuou a 
perseguir os matemáticos durante todo o século XVIII. Newton 
descobriu seu método das séries infinitas e o cálculo em 1665-1666, e 
durante a década seguinte ele escreveu pelo menos três exposições 
substanciais da nova análise (ibid., p. 273). 
 

 

  Newton calculou o que ele chamou de flúxions a curvas, não exatamente 

derivadas, mas muito próximo. O processo que ele usou para esses cálculos era 

muito próximo do método de Fermat.  Nesse, e na maioria dos outros trabalhos 

                                                        
76 Nota do autor - 1
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comparáveis, Newton não fala sobre limite.  

 Por outro lado, em seu Principia Mathematica (1687), talvez o maior trabalho 

em Matemática e Ciência, Newton foi o primeiro a reconhecer que o limite deve ser o 

ponto de partida para problemas de tangência, quadratura e afins. No início do             

Livro I do Principia, Newton tentou dar uma formulação precisa do conceito de limite: 

“Quantidades, e as razões de quantidades, que em qualquer tempo finito convergem 

continuamente à igualdade, e antes do final desse tempo se aproximam mais uma 

da outra que por qualquer diferença dada, se tornam finalmente iguais” (BOYER, C. 

B.,1999, p. 274).  

 Algum tempo depois Gottfried Wilhelm Leibniz (1646--1716) que forneceu as 

principais contribuições para o Cálculo, para as notações e  as fórmulas básicas 

para as derivadas e integrais (as quais usamos desde então) e para o Teorema 

Fundamental do Cálculo.  

 O Cálculo se desenvolveu rapidamente pelos seus vários sucessos no século 

XVIII, e pouca atenção foi dada aos seus fundamentos, muito menos ao limite e 

seus detalhes. Colin Maclaurin (1698--1746) defendeu o tratamento dos fluxions de 

Newton do ataque de George Berkeley. Mas, Maclaurin reverteu a argumentos do 

século XVII similares aos de Fermat e apenas, ocasionalmente, usou a dupla 

redução ao absurdo, de Arquimedes. Apesar de suas boas intenções, Maclaurin 

passou por oportunidades de seguir a sugestão de Newton sobre limites. Jean Le 

Rond d'Alembert (1717--1783) foi o único cientista daquele tempo que reconheceu, 

explicitamente, a importância central do limite no Cálculo. Na famosa Encyclopédie 

(1751--1776), d'Alembert afirmou: 
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[...] a diferenciação de equações consiste simplesmente em achar os 
limites da razão de diferenças finitas de duas variáveis na equação. 
Opondo-se aos pontos de vista de Leibniz e Euler, d’Alembert insistia 
que ‘uma quantidade é alguma coisa ou é nada: se é alguma coisa, 
não desapareceu ainda; se é nada, ela literalmente desapareceu. A 
suposição de que há um estado intermediário entre esses dois é uma 
quimera’ (BOYER, C.B.,1999, p.311).   

 

Em termos gerais, d'Alembert percebeu que, "a teoria de limites era a 

verdadeira metafísica do Cálculo"(ibid., p.311). 

 Somente ao final do século XVIII, o matemático Joseph-Louis Lagrange 

(1736--1813), conseguiu reformular toda a Mecânica em termos de Cálculo.  

Segundo Boyer: 

A teoria das funções de Lagrange, que desenvolvia algumas idéias 
que ele apresentara num artigo acerca de vinte e cinco anos antes, 
certamente não era útil num sentido estreito, pois a notação da 
diferencial era muito mais cômoda e sugestiva que a ‘função derivada 
de Lagrange, de quem vem nosso nome ‘derivada’. Toda a motivação 
da obra era não tornar o cálculo mais utilitário, mas logicamente 
satisfatório (ibidem, p. 338). 
 

 

 Foi Augustin-Louis Cauchy (1789 – 1857), um dos primeiros professores de 

École Polytechnique, com seus três livros (1) Cours d’Analyse de l’École 

Polytechnique (1821), Resume des leçons sur le calcul infinitesimal (1823) e Leçons 

sur le calcul différentiel (1829) que Cauchy, segundo Boyer: 

 

[...] deu ao cálculo elementar o caráter que tem hoje. Rejeitando o 
procedimento de Lagrange, através do teorema de Taylor, tornou 
fundamental o conceito de limite de d’Alembert mas deu-lhe um 
caráter aritmético mais preciso. Dispensando a geometria e 
infinitésimos ou velocidades, deu uma definição de limite relativamente 
clara: Quando valores sucessivos, atribuídos a uma variável, se 
aproximam indefinidamente de um valor fixo de modo a acabar 
diferindo dele por tão pouco quanto se queira, este último chama-se 
limite dos outros todos (BOYER, C.B.,1999, p. 355). 
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   Anos mais tarde, segundo Boyer, Karl Weierstrass (1815--1897): 

 

 [...] tentou separar o cálculo da geometria e baseá-lo no conceito de 
números apenas. Como Méray, ele também viu que para fazer isso era 
necessário dar uma definição de número irracional que fosse 
independente do conceito de limite, já que esse, até então, tinha 
pressuposto o anterior. Para corrigir o erro lógico de Cauchy, 
Weierstrass decidiu a questão da existência de um limite de uma 
seqüência convergente tomando a própria seqüência como o número 
ou limite (ibid., p. 390).  

   

 Diante do exposto no breve resumo histórico do desenvolvimento do limite, 

acreditamos que devemos concordar com CORNU sobre o fato de “a história do 

limite está ligada à história do infinito” (CORNU, B., 1983; p.55). 

 Ao longo da História, vários matemáticos contribuíram para que o obstáculo 

do infinito, se não superado, ao menos fosse minimizado. Os conceitos geométricos 

foram de grande valia ao desenvolvimento do limite, mas o domínio numérico, que 

permite o uso da noção de função, possibilitou um grande avanço na própria 

definição de limite. Mas, não se pode esquecer que a ‘transposição numérica’ (termo 

usado por CORNU) foi um grande obstáculo no desenvolvimento do cálculo assim 

como os infinitesimais. 

 Diante de tudo isso, é nossa intenção pesquisar quais as concepções que os 

alunos do Ensino Superior possuem sobre limite, e verificar quais as imbricações, e 

se elas existem, entre os obstáculos relacionados ao limite; obstáculos esses, 

mencionados na Revisão de Literatura.  

A análise de dados estatísticos multidimensionais será uma ferramenta na 

análise dos dados, pelo fato de ela permitir visualizar, estruturar, modelizar e explicar 

fenômenos que passam a ser observáveis ao tratar os dados coletados com uma 

pesquisa, possibilitando uma visão, por exemplo, da tipologia (classificação 

hierárquica) e da hierarquia (análise implicativa e hierárquica implicativa de classes). 
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   No próximo capítulo dissertaremos sobre os procedimentos metodológicos do 

trabalho e descreveremos, de modo breve, como a análise de dados estatísticos 

multidimensionais será uma ferramenta de análise dos dados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Capítulo 3. Um breve histórico do desenvolvimento do limite          87   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: 

Procedimentos Metodológicos e  

Instrumentos para análise de dados 

 



             Capítulo 4. Procedimentos Metodológicos e Instrumentos para análise de dados          88   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

Capítulo 4. Procedimentos Metodológicos e Instrumentos para análise de dados  

 
4. Procedimentos Metodológicos e Instrumentos para análise de dados  
 
 
 
4.1. Procedimentos Metodológicos 
 
 
 
 Procuraremos definir os procedimentos e o delineamento metodológico que 

utilizaremos.  Os sujeitos da pesquisa são alunos universitários que já estudaram 

limite de uma função de variável real. O grupo é formado por alunos do quinto 

semestre de Engenharia Elétrica77 de uma Universidade particular, também situada 

na Zona Leste de São Paulo. 

As atividades foram desenvolvidas no período de 04 a 29 de junho de 2007. 

Com cada grupo de alunos foram realizados quatro encontros com duração variada 

de acordo com o volume de itens existentes; os alunos responderam às questões 

individualmente. Nós sempre estivemos presentes, acompanhados pelo professor da 

turma e não fizemos interferências durante o desenvolvimento das atividades.  

 Em cada encontro foram apresentadas determinadas questões com tempos 

variados para sua realização, a saber: 

1ºencontro  questões 1 e 2   – 30 minutos 

2ºencontro  questões 3, 4 e 5 – 45 minutos 

3ºencontro  questões 6       – 60 minutos  

(foi permitido aos alunos que estivessem com as questões feitas nos outros dois encontros em mãos) 

4ºencontro  questão 7        – 40 minutos  

O tempo para o desenvolvimento das atividades foi estimado com base na 

extensão das questões e no grau de dificuldade apresentada por elas. 
Capítulo 4. Procedimentos Metodológicos e Instrumentos para análise de dados  

 

                                                        
77 O Programa da Disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I encontra-se no ANEXO B 
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Metodológicos e Instrumentos para análise de dados  

Acreditamos que, após a sondagem das concepções dos alunos em relação 

ao limite, possamos analisar essas concepções por meio de uma análise qualitativa, 

baseada não só na realização na Revisão de Literatura, como também através de 

uma análise estatística dos dados (multidimensional) com o auxilio do software 

C.H.I.C (Classificação Hierárquica, Implicativa e Coesitiva). 

A fim de viabilizar a utilização do software, fizemos um levantamento de 

variáveis que possam ser tratadas pelo aplicativo e que possam fornecer 

implicações de procedimentos mediante escolhas prévias na realização da atividade 

proposta na pesquisa; essas variáveis se referem às respostas dadas pelos alunos 

às questões propostas.  

 

4.2. Análise dos dados 
 
 
 
 

4.2.1 . Referenciada pela Revisão de Literatura 
 
 
  
 Após o desenvolvimento das atividades e tabulação quantitativa das 

respostas, faremos uma análise dos dados referenciados pelos trabalhos 

apresentados na Revisão de Literatura, uma vez que, ao elaborar as questões 

propostas, procuramos analisar de quais maneiras os obstáculos e concepções 

descritas nos diversos trabalhos seriam manifestas (ou não) pelos sujeitos de nossa 

pesquisa. Logo, a Revisão de Literatura nos permitirá uma análise qualitativa destes 

dados. 
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4.2.2 . Método estatístico da análise implicativa 
 
 
 
 
 Após a primeira análise, acreditamos que compreender de que maneira os 

resultados obtidos fornecem elementos para descrever a concepção dos alunos com 

relação à noção de limite será mais relevante se pudermos verificar as imbricações 

entre as respostas fornecidas, os obstáculos observados e acertos ou erros 

cometidos pelos sujeitos da pesquisa. 

A seguir, apresentaremos, de forma sucinta, como o uso do software C.H.I.C 

(Classificação Hierárquica, Implicativa e Coesitiva) nos auxiliará nesta segunda 

etapa.  

O software C.H.I.C. teve sua primeira versão desenvolvida por Almouloud 

(1992); o software é uma ferramenta que possibilita o uso do método estatístico da 

análise implicativa desenvolvida por Régis Grás e da análise de similaridade de 

Israel César Learman. Esse software elabora, entre outras, uma análise implicativa 

de variáveis a partir de uma planilha eletrônica em que são elencadas as variáveis 

escolhidas e sua existência ou não no questionário de cada aluno, relacionando 

comportamentos. Dados os comportamentos x e y, por exemplo, xy significa que a 

maioria dos alunos que apresentam o comportamento x também têm, 

provavelmente, o comportamento y. 

Sobre o software, Santos escreve: 

 

O software C.H.I.C. tem como funções extrair de um conjunto de 
informações, cruzando sujeitos (ou objetos) e variáveis (ou atributos), 
regras de associação entre variáveis, fornecer um índice de qualidade 
de associação e de representar uma estruturação das variáveis. 
[...] Os tratamentos de dados disponibilizados pelo C.H.I.C. são: a 
árvore coesitiva, o grafo implicativo e a similaridade (SANTOS, L. M., 
2005, pp.55-57) 
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Sobre similaridade Gras,R. & Almouloud, S. A. escrevem : 

 

A similaridade se define a partir do cruzamento do conjunto V das 
variáveis com um conjunto E de sujeitos (ou de objetos). Esse tipo de 
análise permite ao usuário estudar e interpretar, em termos de 
tipologia e de semelhança (e não semelhança) decrescente, classes 
de variáveis constituídas significativamente a certos níveis da árvore e 
se opondo a outras nesses mesmos níveis (GRAS, E. & 
ALMOULOUD, S. A, 2002, p.78). 
 

Esses mesmos autores, sobre critério de similaridade, escrevem: 

 

O critério de similaridade se exprime da maneira seguinte, nos casos 
das variáveis binárias (presença – ausência, verdadeiro – falso, sim – 
não, etc): 2 variáveis a e b, satisfeitas, respectivamente, por dois 
subconjuntos A e B de E, são semelhantes quando o número k dos 
sujeitos de BA   é importante de um lado, pelo que teria sido no 
caso de ausência de ligação entre a e b e, por outro lado, com relação 
aos cardinais de E, A e B. Medimos essa semelhança pela 
probabilidade de que k seja superior ao número aleatório esperado 
nesta situação. [...] O índice de similaridade entre as variáveis é usado 
para definir um índice de similaridade entre duas classes de variáveis, 
segundo o princípio de comparação entre a observação e o que seria 
dado pelo acaso. Um índice, dito de coesão, permite reagrupar as 
classes de variáveis (GRAS, E. & ALMOULOUD, S. A, 2002, pp.78-
79). 

 

 
4.2.2a. Similaridade  

 

O critério de similaridade exprime-se da seguinte maneira nos casos das 

variáveis binárias: presença – ausência; verdadeiro – falso; sim – não, etc.. 

Permitindo o estudo e análise das variáveis selecionadas, em termos de tipologia e 

de semelhança (dessemelhança) decrescente, classes de variáveis, constituídas 

significativamente a certos níveis da árvore de similaridade.  

Consideremos um conjunto E, composto pelos sujeitos da pesquisa, e duas 

variáveis: a e b. Sejam A e B, subconjuntos de E, formados pelos sujeitos com as 

características a e b, respectivamente.  
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Dizemos que as variáveis a e b são muito semelhantes, quando o número de 

sujeitos de AB é suficientemente grande: 

 em relação ao número de elementos dos conjuntos E, A e B.  

 assim como em relação ao número de elementos E que estão em 

A, ou, em B.  

 Mede-se essa semelhança pela probabilidade de sua 

inverossimilhança. 

 

 

 

 

 

4.2.2b. Árvore de Classificação 
 

Como em todos os métodos de classificação, este permite constituir, em um 

conjunto V das variáveis, partições de V cada vez menos finas, construídas de 

maneira ascendente. 

                    f c b d a e  

 

 

Esta árvore, obtida a partir de um critério de similaridade entre variáveis, 

apresenta as partições de V. A similaridade é definida pelo cruzamento do conjunto 

V das variáveis com um conjunto E de sujeitos (ou de objetos).  

 Figura B – (ALMOULOUD, S.A., 1997, p.166) 

Figura C – (ALMOULOUD, S.A., 1997, p.170) 
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À medida que os níveis da hierarquia (degraus) vão crescendo, menor é a 

similaridade entre as classes formadas.  

 

f c b d a e  

 

 

Este tipo de análise “permite estudar e depois interpretar, em termos de 

tipologia e de semelhança (e dessemelhança) decrescente, classes de variáveis, 

constituídas, significativamente, a certos níveis da árvore classificação” 

(ALMOULOUD, S.A., 1997, p.166). 

 Três informações podem ajudar na interpretação das árvores de similaridade 

e da hierarquia implicativa, assim como do gráfico implicativo: (a) os níveis 

significativos, (b) a tipicalidade e (c) a contribuição. Trataremos de cada uma delas a 

seguir. 

 

4.2.2c. Níveis Significativos  

 

Segundo Almouloud:  

 

Um critério estatístico permite saber quais são os níveis 
significativos das árvores de similaridade e da hierarquia implicativa 
entre todos os níveis constituídos. São os níveis em que se formam 
uma partição e classes que estão mais de acordo com os indícios de 
similaridade iniciais (ou da hierarquia implicativa) (ALMOULOUD, 
S.A.,2008, p.311). 

 

Figura D – Níveis de hierarquia 

 nível 1 

 nível 3 
 nível 2 

 nível 4 

 nível 5 
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Ainda segundo esse autor:  

As noções de nível e de nós significativos, marcados por uma flecha 
vermelha, mostra para o usuário as classes que ele deve focar sua 
atenção, pelo fato de estarem em melhor conformidade com os 
indícios das implicações iniciais. (Ibid.,p.311) 
 

 

A cada nível da hierarquia, forma-se uma classe de regras cuja coesão é 

menos boa que a das classes já formadas e melhor que as das classes que virão 

(sentido da hierarquia decrescente na árvore). 

 

Tipicalidade 
 

Almouloud  aponta que:  

 

Certos sujeitos são típicos do comportamento do conjunto da 
população no seguinte sentido: no estudo da similaridade (ou da 
hierarquia implicativa) eles atribuem ao conjunto das variáveis 
valores compatíveis com as similaridades (ou a hierarquia 
implicativa) constituídas sobre essas variáveis pela população. Se as 
variáveis suplementares (que definiremos mais adiante) foram 
definidas pelo usuário, obteremos assim a tipicalidade dessas 
variáveis a partir das tipicalidades dos indivíduos que as satisfazem. 
Por exemplo, no decorrer de uma pesquisa sócio-profissional, são os 
auxiliares administrativos que serão típicos do comportamento de 
uma população de pessoas ativas (ALMOULOUD, S.A.,2008, p.311) 
. 

 

a) Contribuição 
 

Sobre a noção de contribuição, Almouloud (2008, p.311) esclarece que: 

 
È possível conhecer a contribuição a cada uma das classes de cada 
um dos sujeitos e então das variáveis suplementares. Cada uma 
dessas variáveis contribui mais ou menos na formação da classe, 
isto significa que os valores que as variáveis dão, vão no sentido de 
suas similaridades (ou hierarquia implicativa). R. Gras e                            
H. Ratsimba-Rajohn (1992) elaboraram um critério que permite 
avaliar essa contribuição relativamente a cada uma das classes. 
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Segundo o mesmo autor: 

 
No caso do grafo implicativo, também é interessante conhecer qual é 
a responsabilidade dos sujeitos e das variáveis suplementares na 
formação dos caminhos, como foi feito para a similaridade e a 
hierarquia implicativa. Esta opção é possível pelo cálculo do valor da 
tipicalidade de um sujeito x, caracterizando sua conformidade ou sua 
quase conformidade à tendência geral dada pela intensidade da 
implicação. Ela pode ser estendida ao conjunto de relações de um 
caminho do grafo implicativo ou ao de uma classe da hierarquia 
coesiva. Os sujeitos cujo valor obtido para a tipicalidade é alto podem 
ser considerados como prototípicos da população. Podemos saber 
qual é o grupo ótimo dos sujeitos que são os mais típicos de um 
caminho ou de uma classe e identificar a variável suplementar a  
mais típica deste caminho ou desta classe (Ibid.,p. 311). 
 

 

Ainda o autor destaca que “Essas informações são úteis para orientar o 

usuário do CHIC a analisar a ligação de tal ou tal grupo de sujeitos relativamente às 

regras ou meta-regras particulares” (Ibidem, p.312). 

 

4.2.2c. Análise implicativa entre variáveis 
 

A análise implicativa permite que, sobre o cruzamento de um conjunto de 

variáveis V e um conjunto de sujeitos E, se procure estruturas implicativas, tais 

como:  

Tal comportamento a está acompanhado, de modo conseqüente ou 
não, de tal comportamento b, quer dizer, ‘a maioria dos alunos que 
tem a modalidade a têm também a modalidade b’. Esta expressão é 
semelhante a implicação a  b ou a inclusão do conjunto daqueles 
que têm a no conjunto daqueles que têm b. De fato, a implicação é 
raramente realizada (ALMOULOUD, S.A., 1997, p.176). 
 
 

O grafo implicativo gerado pelo C.H.I.C. “traduz graficamente a rede de 

relações quase implicativas entre as variáveis de V” (COUTURIER;BODIN;GRAS, 

p.20 da ajuda do software), sendo que as setas ou arcos que interligam as variáveis 

são apresentados segundo um valor de confiança, ou seja, a probabilidade de que 

“se a então quase b” permite que se faça uma análise de relações entre as variáveis.  
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Capítulo 5. Questionário 

 
5. Questionário 
 
 
 
 
 Neste capítulo apresentaremos as questões desenvolvidas pelos sujeitos de 

nossa pesquisa, bem como uma análise destas atividades descrevendo, em cada 

uma delas, nossas intenções ao elaborá-las. Apresentaremos quais aspectos, 

presentes nos trabalhos analisados na revisão de literatura, foram inspiradores na 

elaboração das questões e explorados nas mesmas. 

 A atividade elaborada constava de 7 questões. Apresentaremos a seguir cada 

uma delas. 

 
 
 

Questão 1 
 
 
 
Considere as seqüências cujo termo geral é dado. Escreva cada seqüência 
designando seus oito primeiros termos, represente na reta real (use uma escala 
adequada quando necessário) e responda às questões com sim ou não: 
 
 

a)
n

xn
1

  

 
 

Termos: 
 
 
  

Os termos da 
seqüência “cabem” 
em um intervalo?  

 Os termos da 
seqüência se 
aproximam de 
um número? 

 

b)
5
1

nb  

 
 

Termos: 
 
 
 

Os termos da 
seqüência “cabem” 
em um intervalo? 

 Os termos da 
seqüência se 
aproximam de 
um número? 

 

0 

0 
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c)








3n se      , 4
3n  se ,1n

yn  

 
 

Termos: 
 
 

Os termos da 
seqüência “cabem” 
em um intervalo? 

 Os termos da 
seqüência se 
aproximam de 
um número? 

 

d) 

1-2na(n)n       
:





f

 

 

Termos: 
 
 
 

Os termos da 
seqüência “cabem” 
em um intervalo? 

 Os termos da 
seqüência se 
aproximam de 
um número? 

 

Capítulo 5. Questionário 
a priori 

 

A Questão 1 tem por objetivo verificar qual o tratamento que os alunos dão a 

seqüências no que diz respeito à representação de seus termos, além de possibilitar 

verificar se algumas formas distintas de representar seqüências são familiares aos 

alunos. 

 Cada um dos itens desta questão apresenta um tipo de seqüência, são eles: 

(a) decrescente e convergente 
(b) constante 
(c) constante a menos de dois termos 
(d) crescente não convergente 

 
 

O aspecto dinâmico que, muitas vezes, é associado quando se trabalha com 

o limite pode ser abordado no item (a), ou seja, o fato de os termos da seqüência 

serem cada vez menores e mais próximos de zero pode mais adiante aparecer como 

condição para que uma seqüência tenha limite, esse aspecto é descrito nos 

trabalhos de Cornu (1983) e Sierpinska (1985).  

Em todos os itens obteremos indícios se os alunos relacionam a convergência 

com monotonicidade e movimento, dado que são apresentadas seqüências que são 

0 
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constantes (itens b e c) e que não “sugerem o caráter dinâmico”, aspectos 

salientados por Robert (1982), Cornu (1983), Sierpinska (1983) e Nunes (2001). 

No item (c) utilizamos a notação de função. O fato de a seqüência não 

convergir deve favorecer o posicionamento quanto aos “termos não caberem em um 

intervalo”, mas há possibilidade de indicarem o infinito como sendo o “número” a que 

os termos da seqüência se aproximam. Alguns sujeitos da pesquisa realizada por 

Nunes (2001) fizeram isso.  

 Queremos verificar as concepções dos alunos com relação a uma seqüência 

ser ou não limitada e o fato de ter ou não limite. Isto, certamente, não poderá ser 

atestado apenas com análise dessa questão, a qual nos dará alguns indícios, mas 

somente após análise das questões posteriores.  

 
Capítulo 5. Questionário 

 
Questão 2  

 
 
 
Suponha que uma seqüência an tem limite L, qual ou quais afirmações melhor 
descrevem esse fato: 
 
a) os termos da seqüência se aproximam, mas não ultrapassam o número L. 
b) o limite da seqüência é exatamente L. 
c) o limite da seqüência se aproxima de L. 
d) a seqüência tende para L (CORNU, B., 1983, p.74). 
e) a seqüência atinge o limite L (CORNU, B.; 1983, pp.56-61). 
f) a seqüência não atinge o limite L (CORNU, B., 1983, pp.56-61). 
g) a seqüência aproxima-se cada vez mais de L. 

 
Obs: as referências bibliográficas apresentadas nos itens (d), (e) e (f) não estão presentes na versão 
apresentadas aos alunos. 
Capítulo 5. Questionário e Análise a priori 

 
 
Capítulo 5. Questionário 
e Análise a priori 

A fim de verificar as concepções dos alunos quanto a uma seqüência ter ou 

não limite está relacionado ao fato de ser monotônica, por exemplo, nessa atividade 

solicitamos que associassem a condição de uma seqüência ter um não limite com 
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algumas concepções que são apontadas em pesquisas apresentadas na análise 

bibliográfica. 

 Procuramos no item (a) verificar se os alunos manifestam a presença do 

obstáculo ligado à noção de função, citado por Sierpinska (1985), associando a 

convergência à monotonicidade e ao movimento. Este aspecto também é citado por 

Aline Robert (1983), Marly Nunes (2001) e Juter (2005a e 2006b). 

 Nos itens (b) e (c) podemos verificar se o obstáculo do símbolo, citado por 

Sierpinska (1985) será encontrado pelas respostas dadas pelos sujeitos da 

pesquisa. Segundo Sierpinska, na própria leitura da sentença os alunos apresentam 

dificuldade em perceber que “o limite é” e a “função se aproxima”. 

 Os itens (d), (e) e (f) são apontados no trabalho de Cornu (1983); e em 

particular, o item (f) aponta para a concepção que se fazia presente até Cauchy e, 

neste caso, essa concepção de limite não englobaria as seqüências constantes. É 

possível analisar o obstáculo que Sierpinska (1985) ressalta: o de se associar a 

passagem ao limite a um movimento físico, a uma aproximação: “aproxima-se 

indefinidamente” ou “aproxima-se cada vez mais” (item g), enquanto a definição 

formal de limite é expressa de maneira estática. Relacionar algumas destas 

afirmações com a constante não monotônica e a seqüência convergente 

n
a

n
n

)1(
 (apresentada na Questão 3) faz refletir sobre a monotonicidade e a 

convergência. 

Podemos também abortar o aspecto de o limite atingir ou não determinado 

valor; Juter (2005a, 2006b) obteve resultados que mostram alunos interpretando e 

declarando que os limites não podem ser alcançados. Talvez, possamos encontrar 

alguns sujeitos de nossa pesquisa que, tendo esta concepção descrita nos trabalhos 

de Juter, tenham o mesmo posicionamento e escolham o item (f).  
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Capítulo 5. Questionário 

 
Questão 3 

 
 
Escreva os 8 primeiros termos das seqüências, e represente-os em uma reta:  
 
 
a) 3na  
 
 
 
 
 
b) n

na )1(  
 
 
 
 
 

c) 







parn  se n,

ímparn  ,1 se
nan  

 
 
 
 
 
 

d)
n

an 2
1

  

 
 
 
 
 
e) nan 2  
 
 
 
 
 

f)
n

a
n

n
)1(

  

 
 
 
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Capítulo 5. Questionário 

 O objetivo da Questão 3 é investigar as concepções dos alunos sobre uma 

seqüência crescente/decrescente78, limitada e convergente/divergente.  

 Para elaborar a questão escolhemos: 
 

(a) uma seqüência constante (e, portanto convergente) escolhida para verificar 

se os alunos apresentam a concepção de limite relacionado ao movimento 

(“os termos da seqüência se aproximam do limite”); essa associação, como já 

descrevemos na revisão de literatura, é encontrada nos trabalhos de Robert 

(1982), Cornu (1983), Sierpinska (1985) e Nunes (2001). 

(b) uma seqüência oscilante, limitada não convergente, para verificar se os 

alunos admitem a possibilidade de a seqüência convergir para dois números 

distintos, ou seja, verificar se algum dos sujeitos da pesquisa considera duas 

subseqüências, a subseqüência construída com n par e outra n ímpar. 

(c) uma seqüência não limitada e divergente, para verificar como a aluno 

interpreta esta representação de uma seqüência dada por duas sentenças, 

sendo que uma representa uma subseqüência convergente e a outra uma 

subseqüência divergente. 

(d) uma seqüência limitada e convergente. 

(e) uma seqüência não limitada.  

(f) uma seqüência alternada e convergente. 

 

 
Queremos verificar se os alunos desassociam a convergência da 

monotonicidade, aspecto que Robert (1982) apresenta em seu trabalho. Através de 

a representação na reta, pretende-se verificar que seqüências, cujos termos 

“caibam” em um intervalo, são limitadas e podem ou não ser convergente. Essas 

seqüências são retomadas na Questão 4. 

 
 
 
 
                                                        
78 seqüência crescente – é a seqüência cujo termo geral é maior que seu antecessor. 
  seqüência decrescente - é a seqüência cujo termo geral é menor que seu antecessor. 
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Questão 4 

  

Classifique as seqüências do exercício anterior de acordo com a tabela abaixo: 
(Complete todos os espaços escrevendo sim ou não) 
 
 

  
Os termos “cabem” em um 
intervalo. 

 
Seus termos “se aproximam” 
de algum número. 

 
 
A seqüência tem limite. 

(a) 3na     

(b) n
na )1(  

   

(c)








parn  se n,

ímparn  ,1 se
nan  

   

(d) 
n

an 2
1

  
   

(e) nan 2     

n
a

n
n

)1(
  

   

 
 

 

Como dissemos, a Questão 4 vem complementar a Questão 3, uma vez que 

os alunos podem observar o comportamento de alguns termos das seqüências da 

Questão 3 e, então, responder às perguntas apresentadas na Questão 4. É possível 

constatarem o fato de uma seqüência ter limite e não ser monotônica, assim como o 

fato de ser limitada e ser ou não convergente. No item (c) poderemos analisar a 

ocorrência ou não do obstáculo que Sierpinska chamou de “indução incompleta79”, 

pois há possibilidade de os alunos considerarem apenas os termos obtidos quando n 

é ímpar e considerar a seqüência convergente e, portanto, com um limite. Será 

possível, também, notar a presença de alguns modelos descritos por Robert (1982).   

                                                        
79 indução incompleta – caracterizado por levar em conta apenas alguns termos de uma seqüência e, então, 
concluir algo que se aplica de modo geral. 
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 Queremos verificar se os sujeitos de nossa pesquisa relacionam, ou não, o 

fato de ter limite com a seqüência monotônica e/ou ao fato de os termos caberem 

em um intervalo. Se é feita alguma relação ao fato de os termos da seqüência 

caberem em um intervalo ao fato de ter ou não limite. 

 
 

Questão 5  
 
 
 
Suponha que uma seqüência an tem limite L, qual ou quais afirmações melhor 
descrevem esse fato: 
 
a) Os termos da seqüência se aproximam mas não ultrapassam o número L. 
b) O limite da seqüência é exatamente L. 
c) O limite da seqüência se aproxima de L. 
d) A seqüência tende para L.  
e) A seqüência atinge o limite L.  
f) A seqüência não atinge o limite L.  
g) A seqüência aproxima-se cada vez mais de L. 

 
 
 
  

 
 Apresentamos novamente os mesmos itens presentes na Questão 2. Na 

primeira vez que o fizemos, nossa intenção foi verificar de que maneira os sujeitos 

da pesquisa responderiam às indagações, sem que antes fosse solicitado repensar 

ou responder questões sobre limite. No entanto, na Questão 5, nossa intenção é 

verificar se não houve alguma “instabilidade” causada nas concepções pelas 

atividades já desenvolvidas, no que diz respeito a decidir por uma sentença que 

melhor exprima o que pensa sobre o fato de uma seqüência ter limite. 

 As intenções iniciais, de verificar as concepções dos alunos quanto a uma 

seqüência ter ou não limite estar relacionado ao fato de ser monotônica, por 

exemplo; continuam presentes, mas desta vez, poderemos averiguar se alguma 

alteração ocorreu no decorrer das atividades. 
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Questão 6 
 
 
 A finalidade aqui é confrontar se a definição escolhida se adequou bem a 
cada seqüência anterior e obter do aluno uma definição para o limite que, na sua 
concepção, mostra-se adequada a todos os casos. 
  
 
Em cada item retomamos as afirmações apresentadas na Questão 5 juntamente 
com uma seqüência. Diga se a seqüência apresentada invalida a afirmação. 
 
Suponha que uma seqüência an tem limite L, qual ou quais afirmações melhor 
descrevem este fato: 
 

a) A seqüência 
n

a
n

n
)1(

  tem limite L? _____   

   Qual o valor de L? _______ 
 
b) A afirmação: “o limite da seqüência é exatamente L” é adequada para descrever o 

limite da seqüência, cujo termo geral é 
n

an 2
1

 ? _________ 

 
c) Para a seqüência com termo geral 3na , podemos afirmar que o limite da 
seqüência se aproxima de L?  _________ 
 
 
d) Dada a seqüência, cujo termo geral é nan 2 , podemos afirmar que “a seqüência 
tende para L”? _______ (CORNU, B., 1983, p.74) 
 

e) Dada a seqüência, cujo termo geral é 
n

an 2
1

 , podemos dizer que “a seqüência 

atinge o limite L”? __________ (CORNU, B., 1983, pp.56-61). 
 
 
f) Na seqüência, cujo termo geral é 3na , podemos afirmar que “a seqüência não 
atinge o limite L” ? ___________ (CORNU, B., 1983, pp.56-61). 
 
g) Na seqüência, cujo termo geral é 3na , podemos afirmar que “a seqüência 
aproxima-se cada vez mais de L” ? _____________ 
 
 
 Como você descreveria o fato de uma seqüência an ter limite L. 
 
 
 
 
Obs: as referências bibliográficas apresentadas nos itens (d), (e) e (f) não estão presentes na versão 
apresentadas aos alunos. 
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No item (a) procuramos causar instabilidade nos sujeitos da pesquisa que 

possam fazer associação da convergência com monotonicidade e movimento, esta 

possibilidade foi descrita nos trabalhos de Sierpinska (1985), Nunes (2001) e Juter 

(2005a e 2006b). 

 Embora não façamos uso explícito do símbolo lim, nos itens (b), (c) e (f) está 

implícito que a leitura remeterá a ele. Deste modo, queremos verificar se os alunos 

admitem que o limite possa ser atingido, fato que nos trabalhos de Sierpinska (1983) 

e Juter (2005a) não foi aceito pelos sujeitos pesquisados. Segundo esses 

pesquisados, os alunos, em geral, não aceitam que o limite possa ser atingido pelos 

termos de uma seqüência.  

 Já no item (c) temos a situação oposta àquela mencionada no item (b). 

Perguntamos se o limite de uma seqüência de termos constantes se aproxima do 

limite L. Claro que neste item (c) como nos itens (f) e (g), poderemos, também, 

verificar se a seqüência de termos constantes é um problema para os alunos, uma 

vez que, trabalhos como o de Robert (1983), Sierpinska (1985), Nunes (2001) e 

Juter (2005a e 2006b) apontam que a monotonicidade e movimento estão 

relacionados ao fato de uma seqüência ter ou não limite. Ainda no item (g), 

poderemos verificar se os alunos já admitem que o limite possa ser alcançado, 

apenas por expor a pergunta de uma maneira diferente e, então, revelar 

inconsistência nas respostas anteriores. 

 O item (d) explora a idéia de que o infinito (∞) possa ser considerado um 

número e, desta forma, considerado o limite. 

 Utilizamos o item (e) para fazer com que os alunos analisem o fato de os 

termos da seqüência “tenderem a” enquanto que o “limite é” abordando, juntamente 
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com o item (f), a questão que CORNU (1983) apresenta sobre o limite atingir ou não 

determinado valor. 

 
 
 
 
 

Questão 7  
 
 
 
Assinale com VERDADEIRO (V) ou FALSO (F); explique sua resposta em cada caso (pode ser 
justificado exemplificando): 
 
 
 
(  ) Toda seqüência que tem seus termos contidos em um intervalo, tem limite. 
 
(  ) Quando n tende a infinito, o 1

1
lim 

n
n . 

 
(  ) Toda seqüência que converge para um determinado L, tem limite. 
 
(  ) Uma seqüência pode ter limite e não ser convergente. 
 
(  ) Quando n tende a infinito, o 

1
lim

n
n se aproxima de 1. 

 
(   ) Uma seqüência que é crescente, tem limite. 
 
(   ) Quando n tende a infinito, então 

1
lim

n
n tende a 1. 

 
(   ) Uma seqüência de termos estritamente positivos que tende a zero, é uma seqüência decrescente. 
 
(   ) Uma seqüência decrescente, cujos termos cabem em um intervalo, tem limite. 
 
(   ) Sempre é possível encontrar um intervalo que contenha os termos de uma seqüência . 
 
(   ) Se uma seqüência tem limite L qualquer intervalo que contém L, também contém infinitos termos 
da seqüência. 
 
(   ) Os termos de uma seqüência constante se aproximam de um número. 
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Nos diversos itens são apresentadas questões que procuramos, ao finalizar o 

questionário, retomar tópicos como: monotonicidade, se o limite pode ou não ser 

atingido pelos termos de uma seqüência, se uma seqüência ser limitada implica em 

que ela tenha limite, limite de uma seqüência constante, etc. 

O objetivo nesta questão é verificar como os alunos, após a realização das 

atividades, as quais procuraram levá-los a repensar seus posicionamentos e, talvez, 

reformularem suas concepções sobre limite. Uma vez que, dependendo da forma 

como a pergunta é apresentada a resposta pode ser diferente e, justamente por 

isso, retomamos algumas questões. 

Uma maneira de verificar se as atividades foram de alguma maneira 

instigadoras de um reposicionamento, ou mesmo, colaboraram para ratificar uma 

concepção existente, permitimos que apresentassem suas respostas justificadas por 

meio de exemplos. É provável que muitas das respostas não apresentem 

justificativas, bem como os exemplos utilizados, se utilizados, reportem às atividades 

desenvolvidas.  
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Capítulo 6. Análise dos dados 

 
6. Análise dos dados 
 
 
 
 
 
 
 

No período de 04 a 29 de junho de 2007, desenvolvemos as atividades com 

40 alunos do 5ºsemestre de Engenharia Elétrica, todos egressos de uma mesma 

instituição de ensino particular, situada na Zona Leste da cidade de São Paulo. Com 

este grupo de alunos, foram realizados quatro encontros com duração variada de 

acordo com o volume de itens existentes; os alunos responderam às questões 

individualmente. 

 Utilizamos 20 questionários dos alunos da Universidade para análise dos 

dados coletados, selecionamos os que apresentaram maior números de itens 

respondidos e, que portanto, acreditamos que forneceriam mais elementos para 

nossa análise.  

A análise se dará em duas fases: 1ª fase – análise quantitativa e qualitativa 

dos protocolos / 2ª fase – análise de dados estatísticos, permitindo uma melhor 

visão, por exemplo, da tipologia (classificação hierárquica) e da hierarquia (análise 

implicativa e hierárquica implicativa de classes); para isto foi usado o software 

C.H.I.C. (Classificação Hierárquica Implicativa e Coesitiva). 
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Capítulo 6. Análise dos dados 

 
6.1 Análise inicial dos dados  
 

 

Passamos a análise dos dados referentes aos protocolos dos alunos do 

Ensino Superior. 

 

Questão 1   

Considere as seqüências, cujo termo geral é dado. Escreva cada seqüência designando seus oito primeiros 
termos, represente na reta real (use uma escala adequada quando necessário) e responda às perguntas com 
sim ou não: 
 

a)
n

xn
1

  

 
 
 

 
Termos: 
 
 
 
 
  

b)
5
1

nb  

 
 
 

 
Termos: 
 
 
 
 

c)








3n se      , 4
3n  se ,1n

yn  

 
 
 

 
Termos: 
 
 
 
 
 

d) 
1-2na(n)n       

:





f
 

 
 

 
Termos: 
 
 
 
 

Em todos os itens foram apresentadas as duas questões abaixo: 
Os termos da seqüência 
“cabem” em um intervalo? 
 

 
 
 

Os termos da seqüência 
de aproximam de um 
número? 

 
 
 

 
Verificamos que apenas 10% dos alunos escreveram os termos de cada uma 

das seqüências e os demais simplesmente fizeram a representação na reta real; 

cerca de 60% do total fez esta representação corretamente.  

Destacamos que ao solicitar a classificação das seqüências como limitadas 

ou não (“os seus termos cabem em um intervalo”), os percentuais que classificaram 

as seqüências como limitada foram:  

0 

0 

0 

0 
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(a) 100%   (b) 90%    (c) 20%    (d) 50% 

 

A seqüência estritamente decrescente (item a) e de termo constante        (item 

b) foram classificadas como limitadas facilmente, muito embora, 70% dos alunos 

afirmem que a seqüência constante possui “os termos se aproximando de um 

número”. Já, as seqüências em que os termos gerais são de forma diferente das 

duas anteriores (itens c e d), apresentaram maior dificuldade. No item (c), o termo 

geral é descrito por meio de duas sentenças e no item (d), na notação de função 

expressa por a(n) e não an. O erro mais comum se deve a não percepção de que o 

domínio de uma seqüência é  , o que acarretou em um erro muito comum ocorrido 

na atribuição de valores negativos ao n, concluindo que a seqüência do item (c) não 

é limitada, dificuldade apontada por Nunes (2001) em seu trabalho. Ainda no item 

(d), 50% afirmam que a seqüência é limitada; isto é intrigante e se contrapõe ao fato 

de 20% deles afirmarem que “os termos da seqüência se aproximam de um 

número”. 

No item (c), verificamos: nenhum aluno afirmou que os termos da seqüência 

se aproximam de um número, enquanto no item (b), 10% disseram sim, o que nos 

levaria a pensar sobre a seqüência constante não ser um obstáculo, nem tão pouco 

quando a seqüência passa a possuir termos constantes a partir de um determinado 

termo. Não é possível nesta questão verificar a presença do obstáculo de aspecto 

dinâmico.  

Este aspecto dinâmico, abordado por Robert (1982) aparece mais claramente 

na Questão 2, quando solicitamos que os alunos assinalassem qual os quais 

afirmações descreviam melhor o fato de uma seqüência não ter limite L. Vejamos os 

percentuais: 
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a) Os termos da seqüência se aproximam mas não ultrapassam o número L. – 40% 
b) O limite da seqüência é exatamente L.                                                          –  0 % 
c) O limite da seqüência se aproxima de L.                                                       –  40% 
d) A seqüência tende para L.                                                                             –  50% 
e) A seqüência atinge o limite L.                                                                                       –   0% 
f) A seqüência não atinge o limite L.                                                                  –  40% 
g) A seqüência aproxima-se cada vez mais de L.                                             – 100% 

 

 Enquanto na questão anterior, poucos estudantes afirmaram que os termos 

de uma seqüência constante ou quase constante se aproximam de um número, 

nesta questão, nenhum aluno afirmou que a seqüência atinge o limite. Este fato 

pode apontar, dependendo da maneira como a pergunta é feita, a variação da 

resposta. Quando a pergunta é apresentada em relação a uma seqüência 

específica, a resposta está mais próxima da realidade do que quando apresentada 

isoladamente. 

  Apenas neste momento é que o aspecto dinâmico aparece claramente, pois 

todos (100%) afirmam que a seqüência se aproxima cada vez mais de L (item g) e 

não o atingem (item e). No entanto, cerca de metade deles não admite que os 

termos da seqüência ultrapassem o limite L, obstáculo apontado por Juter (2005a). 

Isto reforça o aspecto dinâmico, pois para estes alunos o limite está posto, embora 

não seja atingido (o fato de nenhum aluno assinalar o item (b) reforça essa idéia).   

Os percentuais nos levam a conjecturar a respeito da presença do obstáculo 

“limite....atinge ou não” que Cornu (1983) descreve em seu trabalho, destacando a 

dificuldade que os alunos possuem em admitir que o limite possa ser atingido. Além 

disso, o modelo dinâmico monotônico, descrito por Robert (1982), no qual olha-se 

para os termos da seqüência “caminhando” em direção ao limite, pode transparecer 

com a unanimidade obtida no item (g). Obstáculo esse, semelhante ao descrito por 

Sierpinska (1985), que consiste em se associar a passagem ao limite a um 
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movimento físico, a uma aproximação: “aproxima-se indefinidamente” ou   

“aproxima-se cada vez mais". 

 

 Questão 3 

Escreva os 8 primeiros termos das seqüências, e represente-os em uma reta:  
 
 

a) 3na  

 
 

b) 
n

na )1(  

 
 

c) 








parn  se n,

ímparn  ,1 se
nan  

 
 

d)
n

an 2
1

  

 
 

e) nan 2  

 
 

f) 
n

a
n

n
)1(

  

 

 
 

A representação dos termos das seqüências na reta real foi um obstáculo, 

uma vez que alguns alunos apresentaram dificuldade na representação de termos 

fracionários e na atribuição de valores negativos ao n (utilizado na expressão do 

termo geral de cada seqüência). Analisando os percentuais de acertos ou erros em 

cada item da Questão 1, observamos que 51,6% (em média) dos alunos a fizeram 

corretamente; os itens c, d, f foram os que apresentaram maiores dificuldades para a 

representação com 50%, 30% e 40% de acertos, respectivamente; novamente 

alguns alunos atribuíram valores negativos para n ao desenvolverem o termo geral 

de cada uma dessas seqüências. Talvez, por fornecer a reta real com o zero 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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assinalado e com escala, antes e depois do zero, isto tenha induzido os alunos a 

atribuir valores negativos para o n que figura no termo geral. 

Curiosamente, quanto mais “elaborado” fosse o termo geral da seqüência, 

menor era o percentual dos alunos que escreveu os termos dessa seqüência, em 

geral partiam diretamente para a representação destes termos na reta real. A 

dificuldade em representar os termos de cada seqüência (itens c, d, f) na reta real 

pode estar associado a este fato. Por exemplo, 13,3% (em média) escreveram 

corretamente os termos de cada uma das seqüências nos itens c, d, e; 60% (em 

média) representaram os mesmos termos corretamente na reta real. 

Os erros mais freqüentes estão na representação de frações na reta real e o 

uso de n  (atribuindo valores negativos inclusive). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1 – Protocolo do ALUNO 06 – Questão 3 – itens (d) e (e)  

 

Figura 2 – Protocolo do ALUNO 13 – Questão 3 – item (e) 
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Questão 4 

Classifique as seqüências do exercício anterior de acordo com a tabela abaixo: 
(Complete todos os espaços escrevendo sim ou não) 
 

 
 
 
 
 

 
Os termos “cabem” em um 
intervalo. 
 
 

 
Seus termos “se aproximam” de 
algum número. 
 

 
 

A seqüência tem limite. 
 
 

3na   
 

 
 

 
 

n
na )1(  

 
 

 
 

 
 








parn  se n,

ímparn  ,1 se
nan  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

n
an 2

1
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

nan 2  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

n
a

n
n

)1(
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Em relação às concepções de seqüência limitada (“os termos cabem em um 

intervalo”): 

 90% afirmam que a seqüência de termos constantes é limitada e apenas 30% 

dizem que ela possui limite. 

 100% afirmam que a seqüência de termo geral n
na )1(  é limitada , e nenhum 

aluno afirma que esta seqüência possui limite. 

 80% afirmam que a seqüência de termo geral 







parn  se n,

ímparn  ,1 se
nan  , se aproxima de 

um número, 60% afirmam que possui limite e 30% a classificam como limitada. 

Neste caso, um erro cometido foi considerar que a seqüência possuía dois 

limites, considerou-se duas subseqüências com limites 0 e infinito. 
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 90% dos alunos classificam a seqüência de termo geral 
n

an 2
1

  como limitada e 

90% desses afirmam que os termos da seqüência se aproximam de um número e 

para 100%, a seqüência possui limite. 

 30% classificam a seqüência de termo geral 2na n  como limitada e 20% dizem 

que os seus termos se aproximam de um número e que esta seqüência possui 

limite. Esses alunos que totalizam 20% devem estar considerando o infinito como 

um número e como o limite desta seqüência. 

 80% dos alunos classificam a seqüência com termo geral 
n

a
n

n
)1(

  como 

limitada, sendo que 60% desses afirmam que os termos se aproximam de algum 

número e 70% dizem que a seqüência possui limite. 

 

 

Figura 3 – Protocolo do ALUNO 17 – Questão 4  
 

Figura 4 – Protocolo do ALUNO 08 – Questão 4  
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Notoriamente, o fato de uma seqüência possuir limite, na concepção desses 

alunos, está relacionado ao aspecto dinâmico de “aproximar-se”, os termos da 

seqüência se aproximam de um número que não é alcançado e este é o limite. A 

associação de convergência com monotonicidade e movimento também é apontada 

por Santos (2005), Cornu (1985), Nunes (2001), Ghedamsi (2003) e Juter (2005a e 

2006b). 

Podemos verificar isto mais claramente no item: (a) no qual a grande maioria 

classificou a seqüência como limitada e apenas 30% afirmam que ela possui limite, 

pois para 90% dos alunos a seqüência não se aproxima de um número, fato que na 

concepção deles, parece justificar a impossibilidade de possuir limite. 

 

Questão 5 

 

Nesta questão, retomamos as perguntas feitas na Questão 2, e os percentuais 

obtidos agora são: 

a) Os termos da seqüência se aproximam mas não ultrapassam o número L.   – 90% 
b) O limite da seqüência é exatamente L.                                                           –  0% 
c) O limite da seqüência se aproxima de L.                                                        –  30% 
d) A seqüência tende para L.                                                                              –  40% 
e) A seqüência atinge o limite L.                                                                                         –  0% 
f) a seqüência não atinge o limite L.                                                                    –  30% 
g) A seqüência aproxima-se cada vez mais de L.                                                – 40% 

 

 Apenas os itens (a) e (g) apresentaram alterações significativas, passando de 

40% para 90% e de 100% para 40%, todos os outros ou não sofreram alteração 

alguma ou a alteração não foi significativa. As questões apresentadas 

desestabilizariam a concepção de que o limite L não possa ser ultrapassado pelos 
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termos da seqüência, embora todos alunos deste grupo concordem que os termos 

da seqüência “não atingem o limite L”, obstáculo explicitado na pesquisa de               

Cornu (1983) como “limite... atinge ou não?”. Neste momento das atividades, é 

menor o número dos que afirmam que “a seqüência aproxima-se cada vez mais de 

L” (item g), talvez motivados pela seqüência de termos constantes ou alternantes. 

Esse último obstáculo foi descrito por Sierpinska (1985), que consiste em se 

associar a passagem ao limite a um movimento físico, a uma aproximação: 

“aproxima-se indefinidamente” ou “aproxima-se cada vez mais".  

 

Questão 6 

A cada afirmação apresentamos juntamente uma seqüência. Diga se a seqüência apresentada invalida a afirmação         (SIM 
– invalida  ou Não – não invalida) 
 
Suponha que uma seqüência an tem limite L, qual ou quais afirmações melhor descreve este fato: 
 

a) A seqüência 
n

a
n

n
)1(

  tem limite L? _____  Qual o valor de L? _______ 

 
 
b) A afirmação: “o limite da seqüência é exatamente L” é adequada para descrever o limite da seqüência cujo termo geral é 

n
an 2

1
 ? _________ 

 
 

c) Para a seqüência com termo geral 3na , podemos afirmar que o limite da seqüência se aproxima de L?  _________ 

 
 
 

d) Dada a seqüência cujo termo geral é nan 2 , podemos afirmar que “a seqüência tende para L” ? _______  

e) Dada a seqüência cujo ermo geral é 
n

an 2
1

 , podemos dizer que “a seqüência atinge o limite L” ? __________  

f) Na seqüência cujo termo geral é 3na , podemos afirmar que “a seqüência não atinge o limite L” ? ___________  

 

g)Na seqüência cujo termo geral é 3na , podemos afirmar que “a seqüência aproxima-se cada vez mais de L” ? 

_____________ 
 
 Como você descreveria o fato de uma seqüência an tem limite L. 
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Ratificando, os 80% obtidos na resolução da Questão 4, 90% dos alunos 

afirmam, agora, que a seqüência de termo geral 
n

a
n

n
)1(

 possui limite e todos 

(100%) afirmam que o limite é 0.  

 No item (b), ao apresentar uma seqüência de termos estritamente 

decrescentes, 70% dos alunos consideraram que é correto afirmar que “o limite da 

seqüência é exatamente L”. 

 Ao apresentar uma seqüência de termos constantes no item (c), 70% dos 

alunos dizem não poder afirmar que “o limite da seqüência se aproxima de L”, e o 

mesmo percentual (g) afirma que a seqüência “atinge o limite”; isto pode indicar que 

a especificidade da seqüência de termos constantes, trouxe instabilidade à 

concepção inicialmente manifesta. 

 Já na seqüência de termo geral nan 2 , 80% dos alunos dizem que não é 

correto afirmar que “a seqüência tende para L”; isso pode indicar que alguns poucos 

alunos ainda devem considerar o infinito como o limite nestas condições; não 

atentando ao fato de que o limite de uma seqüência é um número L. 

 Ao solicitar que descrevessem o fato de uma seqüência possuir limite, 60% 

dos alunos expressaram que “os termos da seqüência se aproximam do limite”, mas 

“não o atingem” ou “nunca assumem o valor de L”. Porém, se atingirem ao limite L 

fazem isto “sem ultrapassá-lo”. Novamente encontramos o obstáculo relatado por 

Juter (2005a).  

Além disso, podemos, com bases nos percentuais, associação da 

monotonicidade com movimento, revelando a presença do Modelo Dinâmico, 

descrito por Robert (1982). 
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Capítulo 6. Análise dos dados 

Questão 7 

      Descreveremos os percentuais de Verdadeiro (V) e Falso (F), obtidos em cada 
um dos itens:  
 
 

 V F 
(a) Toda seqüência que tem seus termos contidos em um intervalo, tem limite. 50% 50% 

(b) Quando n tende a infinito, o 1
1

lim 
n
n . 30% 70% 

(c) Toda seqüência que converge para um determinado L, tem limite. 70% 30% 

(d) Uma seqüência pode ter limite e não ser convergente. 
 30% 70% 

(e) Quando n tende a infinito, o 
1

lim
n
n se aproxima de 1. 50% 50% 

(f) Uma seqüência que é crescente, tem limite. 50% 50% 

(g) Quando n tende a infinito, então 
1

lim
n
n tende a 1. 50% 50% 

(h) Uma seqüência de termos estritamente positivos que tende a zero, é uma 
seqüência decrescente. 60% 40% 

(i) Uma seqüência decrescente, cujos termos cabem em um intervalo, tem limite. 70% 30% 

(j) Sempre é possível encontrar um intervalo que contenha os termos de uma 
seqüência . 70% 30% 

(k) Se uma seqüência tem limite L qualquer intervalo que contém L, também contém 
infinitos termos da seqüência. 30% 70% 

(l) Os termos de uma seqüência constante se aproximam de um número. 50% 50% 

 
 

Os percentuais (itens: (c) e (e) indicam que haja associação da convergência 

com monotonicidade e movimento, a qual é apontada nos trabalhos de Robert 

(1982), Cornu (1985), Nunes (2001), Ghedamsi (2003) e Juter (2005a e 2006b). O 

item (e) também evidencia que a seqüência constante apresentou-se como um 

obstáculo para esses alunos, a constante já fora apresentada como um obstáculo 

em pesquisas como de Cornu (1983) e Nunes (2001). 
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Há chances de que o obstáculo do símbolo lim (SIERPINSKA, 1985) estar 

presente (itens: (b), (e) e (g)). Na própria leitura da sentença, os alunos têm 

dificuldade em perceber que “o limite é” e a “função se aproxima”, em geral, lêem 

que o limite se aproxima. 

Neste momento, apresentamos uma descrição numérica dos resultados. 

Nossa proposta é analisá-los referenciados pela Revisão da Literatura, já 

apresentada por nós.  

 
Capítulo 6. Análise dos dados 

 
6.1.2. Alguns apontamentos sobre a análise  

 

Preocupação em escrever os termos da seqüência (10%) e representação correta dos termos 
na reta real (60%). 
Os alunos aparentam ter liberdade e sentem-se seguros em representar os termos da 
seqüência na reta real sem a necessidade de descrevê-los previamente. O percentual de acerto 
é consideravelmente bom nas questões que solicitavam a escrita dos termos e a representação 
na reta real. 
Maior facilidade em determinar quando uma seqüência é limitada – média de 95% de acerto 
nos itens (a) e (c) da Questão 1. 
70% dizem que a seqüência constante [Questão 1 (b)] possui termos se aproximando de um 
número e apenas 20% a classificam como limitada. Na questão 4 (item 1), apenas 30% dos 
alunos afirmam que a constante tem limite. 
Os alunos dão indícios de terem a concepção de que toda função limitada tem limite, uma vez 
que grande parte deles classificou a seqüência constante como possuindo termos que se 
aproximam de um número, implicação que, na concepção deles, está estritamente ligada ao 
fato de ter limite.  
O aspecto dinâmico se apresenta como um obstáculo, pois, para eles o fato de uma seqüência 
possuir limite está relacionado a que seus termos “se aproximem de um número sem atingi-lo”. 
Alguns alunos aceitam essa idéia (Na Questão 2, apenas 40% dos alunos afirmam que o limite 
não pode ser ultrapassado, enquanto que na Questão 5 o percentual é de 90%). 
Os erros mais freqüentes estão na representação de frações na reta real e o uso de valores 
negativos atribuídos ao n - 55% (em média) .  
90% classificam a seqüência constante como limitada. 

Na seqüência de termo geral n
na )1(  (Questão 4), 100% a classificam como limitada e 30% 

afirmam que ela possui limite. Um dos extremos do intervalo que contém o conjunto imagem é 
apontado como o limite. 
Há alunos que analisam subseqüências para afirmar que a seqüência possui limite (pelo fato de 
uma subseqüência possuir limite). Neste caso, afirmam que há dois limites 0 e infinito ou em 
alguns poucos casos, que em uma subseqüência o limite é 0 e na outra o limite não existe. 
Afirmam que se uma seqüência possui limite L , então, os seus termos se aproximam cada vez 
mais de L , evidenciando a associação de convergência com monotonicidade e movimento. 
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6.2. Análise de dados estatísticos multidimensionais 
 

Variáveis Utilizadas na classificação do teste: (CHIC) 
 
 
               
 
A. Afirma que os termos da seqüência decrescente cabem em um intervalo. 
B. Afirma que os termos da seqüência. monótona decrescente se aproximam de um 

número. 
C. Afirma que os termos da seqüência constante cabem em um intervalo. 
D. Afirma que os termos da seqüência constante se aproximam de um número. 
E. Afirma que os termos da seqüência constante a menos de 2 termos cabem em um 

intervalo. 
F. Afirma que os termos da seqüência constante a menos de 2 termos se aproximam de 

um número. 
G. Afirma que os termos da seqüência crescente não convergente cabem em um intervalo. 
H. Afirma que os termos da seqüência crescente não convergente se aproximam de um 

número. 
 
I. Admite que os termos da seqüência se aproximam, mas não ultrapassam o limite L. 
J. Admite que o limite da seqüência é exatamente L. 
K. Admite que o limite da seqüência se aproxima de L. 
L. Admite que a seqüência não atinge o limite L. 
M. Admite que os termos da seqüência se aproximam cada vez mais de L. 
 
N. Diz que os termos da seqüência constante cabem em um intervalo. 
O. Diz que a seqüência constante se aproxima de algum número. 
P. Diz que a seqüência constante tem limite. 
 
Q. Diz que os termos da seqüência alternada cabem em um intervalo. 
R. Diz que a seqüência alternada se aproxima de algum número. 
S. Diz que a seqüência alternada tem limite. 
 
T. Diz que os termos da seqüência não limitada e divergente cabem em um intervalo. 
U. Diz que a seqüência não limitada e divergente se aproxima de algum número. 
V. Diz que a seqüência não limitada e divergente tem limite. 
 
 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO 
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W. Diz que os termos da seqüência limitada e convergente cabem em um intervalo. 
X. Diz que os termos da seqüência limitada e convergente se aproximam de algum número. 
Y. Diz que a seqüência limitada e convergente tem limite. 
Z. Diz que os termos da seqüência não limitada cabem em um intervalo. 
AA. Diz que os termos da seqüência. não limitada se aproximam de algum número. 
AB. Diz que a seqüência não limitada tem limite. 
 
AC. Diz que os termos da seqüência alternada e convergente cabem em um intervalo. 
AD. Diz que os termos da seqüência alternada e convergente se aproximam de algum 
número. 
AE. Diz que a seqüência alternada e convergente tem limite. 
 
AF. Admite que os termos da seqüência se aproximam, mas não ultrapassam o limite L. 
AG. Admite que o limite da seqüência é exatamente L. 
AH. Admite que o limite da seqüência se aproxima de L. 
AI. Admite que a seqüência não atinge o limite L. 
AJ. Admite que os termos da seqüência se aproximam cada vez mais de L. 

AL.  Afirma que a seqüência alternada convergente  1 n
n na  
  

 
 tem limite. 

AM. Afirma que o limite da seqüência de termo geral 1
2n na   é exatamente L.  

NA. Afirma que limite da seqüência de termo geral an = 3 se aproxima de L.   
AO. Afirma que a seqüência  2na n tende para L.   

AP. Afirma que os termos da seqüência  1
2n na   atingem L.   

AQ. Afirma que a seqüência de termos constante não atinge o limite L.   

AR. Afirma que a seqüência constante  3na   se aproxima cada vez mais de L. 
   
AS . Admite que uma seqüência limitada tem limite.  

AT. Quando n∞ o 1lim n
n = 1.   

AU. Toda seqüência que converge para um determinado L, tem limite.   

AV. Uma seqüência pode ter limite e não ser convergente.  

AW. Quando n∞ o 1lim n
n  se aproxima de 1.   

AX. Uma seqüência que é crescente, tem limite.   

AY. Quando n∞ o 1lim n
n  tende a 1.   

AZ. Uma seqüência de termos estritamente positivos que tende a zero, é uma seqüência 

decrescente.   
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BA. Uma seqüência decrescente, cujos termos cabem em um intervalo tem limite.   
BB. Sempre é possível encontrar um intervalo que contenha os termos de uma seqüência.   
BC. Se uma seqüência tem limite L qualquer intervalo que contém L, também contém 
infinitos termos da seqüência.   
BD . Os termos de uma seqüência constante se aproximam de um número 
  
 
 
 
 
s 

As variáveis foram designadas levando-se em consideração os protocolos dos 

alunos relativos às questões 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Não escolhemos a questão 3, pois ela 

explorou a representação na reta real e para a análise estatística não acreditamos 

que nos forneceria elementos significativos, uma vez que, a representação fora 

solicitada a fim de auxiliar (os alunos) na resolução das questões 4, 5, 6 e 7. 

É nossa intenção, neste momento, analisar detalhadamente as relações entre 

as categorias ou classes (agrupamento de categorias). Queremos evidenciar as 

possibilidades de interpretações e inferências que este tipo de análise nos permite, 

bem como as possíveis imbricações encontradas. 

 
 
 
 

QUESTÃO 1 

 

 Árvore de Similaridades 

 

O agrupamento das categorias selecionadas na Questão 1 e submetidas ao 

software CHIC, gerou uma árvore de similaridade que apresentamos a seguir. 
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FIGURA 5 – Árvore de similaridade das variáveis destacadas na Questão 1 

 
Capítulo 6. Análise dos dados 

Lembramos que os segmentos destacados em vermelho na árvore de 

similaridade são os nós mais significativos.  

As variáveis foram escolhidas de modo a identificar a concepção dos alunos 

frente a determinadas seqüências: (a) decrescente e convergente, (b) constante, (c) 

constante a menos de dois termos e (d) crescente não convergente; as seqüências 

foram classificadas como limitada (os termos cabem em um intervalo) e 

convergente (os termos se aproximam de um número). 

Para analisar as confluências entre variáveis, extraímos, da árvore de 

similaridade fornecida pelo CHIC, as associações em que os nós detectados no 

Afirma que os termos da seqüência decrescente e 
convergente cabem em um intervalo 
 
Afirma que os termos da seqüência decrescente e 
convergente se aproximam de um número 
 
 
Afirma que os termos de uma seqüência constante 
cabem em um intervalo. 
 
 
Afirma que os termos de uma seqüência constante se 
aproximam de um número 
 
Afirma que os termos de uma seqüência constante a 
menos de dois termos, cabem em um intervalo 
 
 
Afirma que os termos da seqüência crescente e não 
convergente cabem em um intervalo 
 
 
Afirma que os termos de uma seqüência constante (a 
menos de dois termos) se aproximam de um número. 
 
Afirma que os termos da seqüência crescente e não 
convergente se aproximam de um número. 
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gráfico estavam presentes e as classificamos em duas classes, as quais trataremos 

a seguir. 

 
Classe 1 – Concepção referente à seqüência decrescente e convergente e uma 

seqüência constante. 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 – Árvore de similaridade das variáveis destacadas na Classe 1 – Questão 1 

 

O segmento destacado em vermelho na árvore de similaridade é um dos nós 

mais significativos.  

O índice de similaridade entre as categorias (A) “Afirma que os termos da 

seqüência decrescente e convergente cabem em um intervalo” e (B) “Afirma que os 

termos da seqüência decrescente e convergente se aproximam de um número” 

indica que os alunos que classificam uma seqüência monótona e decrescente como 

sendo limitada (os termos cabem em um intervalo) tenham comportamento 

semelhante e admitam que esta mesma seqüência se aproxima de um número. 

Estas categorias perecem nos revelar que se faz presente a idéia de associar a 

característica de uma seqüência ser convergente ao fato de ela ser limitada, uma 

vez que todos os alunos (ver p. 122) afirmaram que todos os termos da seqüência 

cabem em um intervalo 1sequência de termo geral nx
n

  
 

 e que os termos da 

seqüência se aproximam de um número.  Essa hipótese se justifica ao observamos 

Afirma que os termos da seqüência decrescente e convergente 
cabem em um intervalo. 

Afirma que os termos da seqüência decrescente e convergente se 
aproximam de um número. 

Afirma que os termos de uma seqüência constante cabem em um 
intervalo. 
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que todos alunos (na análise percentual) afirmaram que essa 

seqüência 1sequência de termo geral nx
n

  
 

 é limitada, o que indicaria que o limite 

seria visto como uma “barreira” ao termos da seqüência e, portanto, limitando-os. 

Dessa forma, a convergência poderia ser relacionada ao fato da existência do limite.  

 

Classe 2 – Concepção referente à seqüência constante e seqüência crescente 

não convergente. 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 7 – Árvore de similaridade das variáveis destacadas na Classe 2 – Questão 1 

 
 

 Esta classe é formada por categorias que parecem revelar as concepções 

dos alunos sobre seqüências constantes, se seus termos “se aproximam” ou não de 

um número, e, seqüências crescentes não convergentes, se elas são ou não 

limitadas. 

O nó mais significativo dessa classe é formado pelas categorias (E) “Afirma 

que os termos de uma seqüência constante a menos de dois termos, cabem em um 

intervalo” e (G) “Afirma que os termos da seqüência crescente e não convergente 

cabem em um intervalo”. Esta classe parece indicar que alunos classificam uma 

seqüência constante como limitada (os termos cabem em um intervalo)  

Afirma que os termos de uma seqüência constante se aproximam de um 
número. 

Afirma que os termos de uma seqüência constante a menos de dois 
termos cabem em um intervalo. 
 

Afirma que os termos da seqüência crescente e não convergente cabem 
em um intervalo. 

Afirma que os termos de uma seqüência constante a menos de dois se 
aproximam de um número. 
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considerem que o limite não possa ser atingido, e afirmam que os termos de 

uma seqüência constante “se aproximam de um número”. A relação entre as 

categorias parece revelar a presença do obstáculo “limite....atinge ou não” que 

Cornu (1983) descreve em seu trabalho, destacando a dificuldade que os alunos 

possuem em admitir que o limite possa ser atingido. Podemos também conjecturar 

que o Modelo Primitivo que Robert (1982) descreve possa estar presente na maneira 

como esse grupo de alunos lida com o limite, ou seja, “uma seqüência que não 

passa de um certo número: seu limite”, evidenciando a tentativa de explicar a 

acumulação dos valores de uma seqüência em torno do seu limite e, na maioria das 

vezes, causando uma dificuldade em lidar com uma seqüência constante uma vez 

que seus termos possuem mesmo valor. Há também a presença do modelo 

dinâmico monotônico que leva os alunos a supor que uma seqüência constante não 

converge, porque seus termos não se aproximam de nenhum número (NUNES, 

2001). 

 

 Árvore hierarquia implicativa 

 

FIGURA 8 – Árvore coesitiva das variáveis destacadas na Questão 1 
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Este método permite fazer uma análise de relações implicativas entre as 

categorias de respostas.  

Na árvore coesitiva, observamos a relação existente entre apenas três 

categorias: (E) “Afirma que os termos de uma seqüência constante a menos de dois 

termos, cabem em um intervalo”, (G) “Afirma que os termos da seqüência crescente 

e não convergente cabem em um intervalo” e (D) “Afirma que os termos de uma 

seqüência constante se aproximam de um número”. Essas mesmas categorias 

foram relacionadas na árvore de similaridade.  

Destacaremos a classe que apresenta a coesão entre as três categorias. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 9 – Árvore coesitiva - Questão 1 – (nó significativo) 

 

A sub-classe (E, G) revela que a maioria (alias, neste caso,  todos os alunos, 

pois, as váriaveis E e G implicam-se mutuamente) dos alunos que classificam a 

seqüência constante como limitada (os termos cabem em um intervalo) tendem a 

classificar a seqüência crescente e não convergente como limitada (e vice-versa), o 

que pode indicar que esses alunos considerem a semi-reta real 

    Ra   onde   a,   ou   a ,-   como um intervalo (vide protocolos abaixo). Além 

disso, os alunos que se encontram neste nível 1 tendem a apresentar dificuldade em 

resolver situações envolvendo limite de seqüência constante uma vez que seus 

Afirma que os termos de uma seqüência constante a menos de 
dois termos cabem em um intervalo. 
 

Afirma que os termos da seqüência crescente e não 
convergente cabem em um intervalo. 

Afirma que os termos de uma seqüência constante se 
aproximam de um número. 
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termos possuem mesmo valor. Novamente há presença do modelo dinâmico 

monotônico que leva os alunos a supor que uma seqüência constante não converge, 

porque seus termos não se aproximam de nenhum número (NUNES, 2001) e por 

acreditarem, provavelmente, que a seqüência constante tem limite, então, afirmam 

que seus termos “se aproximam de um número” e tomam uma posição conflitante 

com o modelo dinâmico monotônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: protocolo do aluno 04 – Questão 1 – item (d) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Protocolo do ALUNO 19 – Questão 1 – itens (d) 

Figura 12 – Protocolo do ALUNO 01 – Questão 4 – itens (e) 
 

 Os termos “cabem” em 
um intervalo. 

Seus termos “se aproximam” 
de algum número. 

A seqüência tem limite. 
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 Grafo Implicativo 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 – Grafo Implicativo - Questão 1 

 

O grafo implicativo reforça os dados obtidos na árvore da hierarquia 

implicativa. Alunos que classificam a seqüência constante como limitada (os 

termos cabem em um intervalo) tendem a classificar a seqüência crescente e não 

convergente como limitada (e vice-versa). Além disso, os alunos que apresentam os 

dois comportamentos descritos anteriormente tendem a considerar que uma 

seqüência constante tem seus termos se aproximando de um número. Esses alunos 

provavelmente apresentam dificuldade em resolver situações que envolvem cálculo 

de limite de uma seqüência constante, uma vez que seus termos possuem mesmo 

valor, evidenciando a presença do modelo que Nunes (2001) nomeia de dinâmico 

monotônico. 

Os resultados obtidos com a Questão 1 parecem indicar a presença de 

dificuldades que teriam sido provocadas pelos seguintes obstáculos: 

 associar a convergência com monotonicidade e movimento - obstáculo, 

citado por Sierpinska (1985);  

94% 

E G 

D 

 
96% 
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  “limite....atinge ou não” descrita por Cornu (1983) em seu descreve em 

seu trabalho, destacando a dificuldade dos alunos em admitir que o 

limite possa ser atingido; 

 

Ao estudar limite, tendo como quadro seqüências numéricas, há que se ter 

em mente a necessidade de explorar seqüências que não sejam “bem comportadas” 

(por exemplo: seqüências alternadas e convergentes), ou seja,  que não tenham 

convergência monotônica, do contrário estaremos contribuindo para que o obstáculo 

(decorrente desta associação) seja recorrente. De forma análoga, abordar o fato de 

que o limite é um valor determinado, pois se utilizando seqüências alternadas e 

convergentes é possível explorar o fato de que seja ultrapassado por termos da 

seqüência.  

Os Modelos Primitivo e o Dinâmico (ROBERT, 1982) parecem estar presentes 

na maneira como esse grupo de alunos lida com o limite. No Modelo Primitivo “uma 

seqüência que não passa de um certo número: seu limite”, evidencia a tentativa de 

explicar a acumulação dos valores de uma seqüência em torno do seu limite e, na 

maioria das vezes, causa uma dificuldade em lidar com uma seqüência constante 

uma vez que seus termos possuem mesmo valor. Enquanto no Modelo Dinâmico, 

vê-se a utilização de um verbo de evolução no tempo e no espaço, ou seja, olha-se 

para os termos da seqüência “caminhando” em direção ao limite, em geral, 

associado com a monotonicidade. Esta concepção provavelmente interfere nas 

respostas dos alunos, levando-os a supor, por exemplo, que uma seqüência 

constante não converge, porque seus termos não se aproximam de nenhum número 

(NUNES, 2001). 
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A fim de minimizar os obstáculos descritos, faz-se necessário levar o aluno a 

desassociar o fato de uma seqüência ser limitada implicar que ela seja convergente, 

bem como levá-los a repensar na relação que parece fazer de convergência com 

monotonicidade e movimento. 

As características das seqüências monótonas revelam-se mais presentes nos 

protocolos dos alunos, o que decorre da provável presença dos modelos primitivo e 

dinâmico (ROBERT, 1982) e, segundo Sierpinska (1985), a concepção de limite 

freqüentemente detectada entre os alunos (o mesmo se verifica com os sujeitos da 

nossa pesquisa) está intimamente relacionada com um movimento físico e 

aproximação. Nesse sentido, Robert (1982) corrobora com sua categorização de  

protocolos de alunos, nos quais enfatiza a presença de um componente relevante na 

aprendizagem de limite, que é a conexão entre convergência e monotonicidade.    

 
 
 

QUESTÃO 2 

 

Nesta questão, apresentávamos algumas afirmações que pudessem, na 

concepção dos alunos, melhor descrever o fato de uma seqüência não ter limite L e 

eles poderiam assinalar uma ou mais afirmações. Cada afirmação (itens da Questão 

2) foi estabelecida como uma categoria e todas submetidas ao software CHIC. 

Lembramos que os itens (d) “O limite da seqüência tende para L” e (e)      “A 

seqüência atinge o limite L” não foram relacionados como categorias aqui. Os 

mesmos sujeitos que assinalaram o item (d) escolheram, também, o item (f) “a 

seqüência não atinge o limite L”, enquanto o item (e) não foi assinalado por nenhum 

dos sujeitos da pesquisa. 
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 Árvore de Similaridades 

 

O agrupamento das categorias selecionadas na Questão 2 e submetidas ao 

software CHIC, gerou uma árvore de similaridade apresentada a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

A sub-classe formada pelas categorias (I) e (K), revela a presença da idéia de 

que a ação descrita pelo verbo “aproximar” é muito forte na concepção dos alunos, 

segundo Willians (2001) apud (JUTER,K; 2005b, p.68): “os significados cotidianos 

dos termos influenciam as percepções dos estudantes sobre esses termos em um 

contexto matemático”. 

 Dois obstáculos descritos por Sierpinska (1985) parecem estar presentes nas 

concepções dos sujeitos desta pesquisa: (1º) associar a passagem ao limite a um 

movimento físico, a uma aproximação: “aproxima-se indefinidamente” ou “aproxima-

se cada vez mais” (2º) o obstáculo do símbolo lim, manifesto quando escrevemos 

Lxf
xx




)(lim
0

, na própria leitura dessa sentença, traz aos alunos dificuldades em 

Admite que os termos da seqüência se aproximam mas não ultrapassam 
o limite L. 

Admite que o limite da seqüência se aproxima de L. 

Admite que a seqüência não atinge o limite L. 

Admite que os termos da seqüência se aproximam cada vez mais de L. 

 

FIGURA 14 – Árvore de similaridade - Questão 2 
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perceber que o “limite é” e a “função se aproxima”, em geral, lêem o limite 

se aproxima.  

A sub-classe ((I K) L) parece revelar que os sujeitos que manifestam os dois 

obstáculos, citados por Sierpinska (1985), concebam que o limite L não possa ser 

atingido.  

Esta concepção foi notada em outras pesquisas como a de Juter (2005a). 

Encontramos apontamentos acerca das declarações feitas pelos estudantes sobre 

os limites serem inacessíveis (não podem ser alcançados pelas funções). Além 

disso, o obstáculo que Cornu (1983) classifica de “limite... atinge ou não?” ressoa no 

trabalho de Santos (2005, p.97) que diagnosticou a associação de convergência 

com monotonicidade. Outro aspecto presente nos protocolos de nossa pesquisa é a 

relação que fazem da “inacessibilidade” (segundo eles) do limite a uma 

aproximação, ou seja, que em uma seqüência convergente, conforme se aumenta o 

valor de n mais próximo se chega do limite; aspecto que se manifesta nas escolhas 

feitas para esta questão de pesquisa que analisamos.  

 

 Grafo Implicativo 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15 – Grafo Implicativo - Questão 2 

 

99% 

I K 

L 

99% 

99% 
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O grafo implicativo evidencia, mais uma vez, a inter-relação existente entre as 

três categorias e obstáculos que descrita por elas e já observada na árvore de 

similaridades. Como já relatamos, os obstáculos descritos por Cornu (1983), 

Sierpinska (1985) e Juter (2005a), respectivamente: (1) o limite é ou não atingido, (2) 

associar o limite a um movimento físico / o obstáculo do símbolo lim e (3) os 

significados cotidianos dos termos influenciando as percepções dos estudantes 

sobre esses termos em um contexto matemático; são obstáculos que decorrem um 

do outro, não seria possível precisar qual deles é mais provável de ser encontrado 

uma vez que a ocorrência , segundo o que vemos aqui, decorre de um ciclo 

contínuo.  

 

QUESTÃO 4 

 

 

As categorias foram escolhidas de modo que permitissem identificar a 

concepção dos alunos relativa às seqüências que, na Questão 3 , foi solicitado que 

escrevem os oito primeiros termos representando-os na reta real. Retomamos as 

seqüências e perguntávamos se: (a) os termos “cabem” em um intervalo, (b) seus 

termos “se aproximam” de algum número e (c) a seqüência tem limite. Neste 

momento, houve possibilidade de retomar os conceitos sobre uma seqüência ser 

limitada, ter limite e propiciar que o aluno repensasse a relação entre 

convergência e monotonicidade.  A seguir apresentamos e analisamos as 

classes de variáveis reveladas pela classificação hierárquica de similaridade.  
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 Árvore de Similaridades 

 

O tratamento de dados pelo software CHIC gerou a arvore hierárquica  

apresentada na figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 – Árvore de similaridade - Questão 4 

 

Diz que os termos da seqüência constante cabem em um intervalo. 

Diz que os termos da seqüência alternada cabem em um intervalo. 

Diz que a seqüência alternada tem limite. 

Diz que a seqüência alternada e convergente tem limite. 

Diz que a seqüência limitada e convergente tem limite. 

Diz que a seqüência constante se aproxima de algum número. 

Diz que a seqüência constante tem limite. 

Diz que os termos da seqüência não limitada cabem em um intervalo. 

Diz que os termos da seqüência não limitada e divergente cabem em 
um intervalo. 

Diz que os termos da seqüência não limitada se aproximam de algum 
número. 

Diz que a seqüência não limitada tem limite. 

Diz que a seqüência não limitada e divergente se aproxima de algum 
número. 

Diz que a seqüência limitada e convergente se aproxima de algum 
número. 

Diz que a seqüência não limitada e divergente tem limite. 

Diz que os termos da seqüência alternada e convergente se aproximam 
de algum número. 

Diz que os termos da seqüência limitada e convergente cabem em um 
intervalo. 

Diz que os termos da seqüência alternada e convergente cabem em 
um intervalo. 
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Para analisar as convergências entre variáveis, extraímos da árvore de 

similaridade três classes, as quais trataremos a seguir. 

 

Classe 1 – Uma seqüência ser limitada significa que ela tem limite. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17 – Árvore de similaridade das variáveis destacadas na Classe 1 – Questão 4 

 
 
 
 

Essa classe é constituída pelas categorias que fazem menção à concepção 

de seqüência limitada, quer seja uma seqüência constante ou alternada e limitada 

[an = (-1)n].  

A sub-classe composta pelas categorias S e AE parece revelar uma confusão 

no diz respeito ao significado dos termos “ter limite” e “ser limitado”, pois alguns 

alunos afirmam que a seqüência alternada [termo geral: an = (-1)n] possui limite. Isto 

sugere a confirmação do resultado apontado por Santos (2005, p.97), isto é, 

interpretar como limite os extremos do intervalo. 

  

 

 

 

Diz que os termos da seqüência constante cabem em um intervalo. 

Diz que os termos da seqüência alternada cabem em um intervalo. 

Diz que a seqüência alternada tem limite. 

Diz que a seqüência alternada e convergente tem limite. 

Diz que a seqüência limitada e convergente tem limite. 
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Classe 2 – Uma seqüência não limitada ser classificada como limitada e tendo 

limite. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18 – Árvore de similaridade das variáveis destacadas na Classe 2 – Questão 4 

 
 
 
 

As categorias agrupadas nesta classe revelam (provavelmente) as 

concepções dos sujeitos da pesquisa com relação a uma seqüência não limitada. A 

árvore tornou possível evidenciar a confusão entre os termos “a seqüência é 

limitada” e “a seqüência tem limite”. 

Nessa classe, temos três nós significativos. 

A sub-classe (AA, AB) relaciona as respostas dos alunos que afirmam, 

respectivamente, que “os termos da seqüência não limitada (termo geral: an = 2n) se 

aproximam de um número” e que ela “possui limite”. Esse agrupamento parece 

revelar que o infinito possa ter sido considerado como um número desconhecido, 

comportamento verificado com os sujeitos da pesquisa realizada por Nunes (2001), 

e, é o “valor” do qual os termos da seqüência “se aproximam”, reforçando a 

presença dos obstáculos descritos por Cornu (1983) e por Sierpinska (1985), 

respectivamente: (1) o limite é ou não atingido e (2) associar o limite a um 

Diz que a seqüência constante se aproxima de algum número. 

Diz que a seqüência constante tem limite. 

Diz que os termos da seqüência não limitada cabem em um intervalo. 

Diz que os termos da seqüência não limitada e divergente cabem em 
um intervalo. 

Diz que os termos da seqüência não limitada se aproximam de algum 
número. 

Diz que a seqüência não limitada tem limite. 



             Capítulo 6. Análise dos dados          141   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

movimento físico. Podemos então inferir que, se o limite não pode ser atingido e se 

os termos da seqüência devem se aproximar do limite, não parece incoerente o 

estudante admitir que o infinito seja considerado como tal..  

  O agrupamento apresentado na árvore parece revelar que considerar uma 

seqüência constante tem limite (P), seja fruto de fato aceito e não discutível. Este 

fato nos leva a conjecturar: alunos que afirmem que os termos de uma seqüência 

ilimitada cabem em um intervalo ou estão considerando o infinito como um número e 

possível limite ou consideram a semi-reta real     Ra   onde   a,   ou   a ,-    

como um intervalo.  

A sub-classe (P, Z) envolve as concepções dos alunos que classificam uma 

seqüência não limitada e divergente como limitada 
1

n
,  se n ímpar

a
n, se n par
n

     
e, mais uma 

vez, a semi-reta real é considerada como um intervalo. Mas, há a possibilidade de 

que analisem subseqüências para afirmar que a seqüência possui limite (pelo fato 

de uma subseqüência possuir limite) e alguns alunos (em análise inicial) também 

afirmam haver dois limites 0 (zero) e infinito (vide protocolo abaixo).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 19 - Protocolo do ALUNO 20 – Questão 4 

Os termos da seqüência 
“cabem” em um 
intervalo. 

Seus termos “se 
aproximam” de algum 
número. 

A seqüência tem limite. 
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A sub-classe (((P Z) T) (AA AB)) reforça a conjectura de que o infinito é 

considerado um número (obstáculo citado na pesquisa de Nunes (2001)) e que o 

fato de “ter limite” estaria associado a convergência e monotonicidade                 

(ROBERT, 1982). Esta relação de similaridade nos permite afirmar que “os termos 

de uma seqüência ilimitada se aproximam de algum número” (Z).  

 

Classe 3 – Modelo Dinâmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20 – Árvore de similaridade das variáveis destacadas na Classe 3 – Questão 4 

 

 

As categorias agrupadas nessa classe revelam uma concepção enfatizando o 

Modelo Dinâmico descrito por Robert (1982). Nas primeiras análises dos dados 

dessa pesquisa, verificamos que na seqüência de termo geral n
na )1(  (Questão 

4), 100% dos alunos a classificam como limitada e 30% afirmam que ela possui 

limite; já para a seqüência de termo geral 







parn  se n,

ímparn  ,1 se
nan  ,80% afirmam que se 

aproxima de um número e 60% que possui limite. O modelo dinâmico descrito por 

Diz que a seqüência não limitada e divergente se aproxima de algum 
número. 

Diz que a seqüência limitada e convergente se aproxima de algum 
número. 

Diz que a seqüência não limitada e divergente tem limite. 

Diz que os termos da seqüência alternada e convergente se 
aproximam de algum número. 

Diz que os termos da seqüência limitada e convergente cabem em 
um intervalo. 

Diz que os termos da seqüência alternada e convergente cabem em 
um intervalo. 

X 

U 

V 

AD 

W 

AC 
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Robert (1982), no qual os termos da seqüência são visto como “caminhando” em 

direção ao limite (geralmente associado à monotonicidade), a nosso ver, se faz 

presente nas respostas de nos sujeitos de da pesquisa, como revela a sub-classe 

(((U X) (V AD)) (WAC)). 

 

 Árvore da hierarquia implicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21 – Árvore coesitiva – Questão 4 

 

Diz que a seqüência não limitada tem limite. 

C
L
A
S 
S
E 
 
1 

C
L
A
S 
S
E 
 
2 

X 

U 

W 

AA 

Diz que os termos da seqüência não limitada e divergente cabem 
em um intervalo. 

AB 

T 

P 

Z 

V Diz que a seqüência não limitada e divergente tem limite. 

AD Diz que os termos da seqüência alternada e convergente se 
aproximam de algum número. 

AC Diz que os termos da seqüência alternada e convergente cabem 
em um intervalo. 

Diz que a seqüência não limitada e divergente se aproxima de 
algum número. 

Diz que a seqüência limitada e convergente se aproxima de algum 
número. 

Diz que os termos da seqüência limitada e convergente cabem em 
um intervalo. 

Diz que os termos da seqüência não limitada se aproximam de 
algum número. 

Diz que a seqüência constante tem limite. 

Diz que os termos da seqüência não limitada cabem em um 
intervalo. 
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 CLASSE 1 – SUBSEQÜÊNCIAS  

 

A implicação mutua entre as categorias V e AD, relativas às afirmações de 

que “a seqüência de termo 







parn  se n,

ímparn  ,1 se
nan  tem limite” e que “a seqüência (item f) 

( 1)n
n na   possui termos que se aproximam de um número”, parece indicar a 

presença de alunos analisando subseqüências. Além disso, a categoria AC 

evidencia a afirmação de que os termos dessa última seqüência cabem em um 

intervalo, sendo ela alternada e convergente e a primeira seqüência citada ilimitada 

e divergente, mas com uma subseqüência convergente. 

A relação implicativa entre os elementos da subclasse (U X) reforça nossa 

conjectura de que haja alunos analisando subseqüências da seqüência 








parn  se n,

ímparn  ,1 se
nan , nesse caso a subseqüência dada por 1 ,  se n é ímparns

n
  

converge e tem o mesmo comportamento da seqüência analisada na categoria V. 

A classe (((V AD) AC) ((U X) W)), relaciona categorias ligadas às seqüências 

convergentes  11
2

n

n na e a
n n

   
 
 

e a uma seqüência 
1 ,  n ímpar

n, se n par
n

se
a n
 

     

 dada 

por duas sentenças, sendo que uma representa uma subseqüência convergente e a 

outra divergente. É provável que a formação dessa classe se deva à convergência 

das seqüências e/ou subseqüências, e, portanto, possa evidenciar que uma 

seqüência dada por duas ou mais sentenças seja, provavelmente, analisada 

separadamente e o comportamento geral de seus termos não seja considerado. 
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 CLASSE 2 – Concepções a respeito de uma seqüência não 

limitada e da constante 

 

A sub-classe (Z, P) agrega as opiniões dos alunos que afirmem: “os termos 

da seqüência não limitada e divergente cabem em um intervalo” (Z), a saber, a 

seqüência 
1 ,  n ímpar

n, se n par
n

se
a n


 


 e que concebam que a seqüência constante tem limite 

(P). Essas duas categorias encontram-se mutuamente implicadas (veja a figura 22). 

Nossa conjectura de que haja alunos analisando subseqüências e que a constante 

ter limite parece ser um fato aceito por eles. 

Temos o fato de que a seqüência crescente e não limitada  2na n seja 

classificada como tendo seus termos cabendo em um intervalo (T) evidenciando ser 

muito provável o fato de os alunos que tenham esta concepção venham a manifestar 

as categorias P e Z, situadas no nível 2 - nó mais significativo.  

 Há, também, indícios da presença do obstáculo “limite....atinge ou não” 

(CORNU, 1983), destacando a dificuldade de os alunos admitirem que o limite possa 

ser atingido e, portanto, admitir que os termos de uma seqüência não limitada 

caibam em um intervalo é razoável, pois o infinito seria considerado um dos 

extremos desse intervalo.  

 Não podemos deixar de destacar a subclasse (AA, AB) que estabelece uma 

relação implicativa entre as categorias AA “os termos da seqüência não limitada se 

aproximam de algum número” e AB “a seqüência não limitada tem limite”. Esta 

implicação mútua, indica que os alunos que tiveram o comportamento AA, também 

tiveram o comportamento AB (e vice-versa). Ela reforça nossa conjectura de que o 
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obstáculo “limite....atinge ou não” e o Modelo Primitivo (ROBERT, 1982)80, possam 

estar interligados no que tange às respostas de alguns sujeitos de nossa pesquisa.  

Não apresentaremos o grafo implicativo desta questão, pois este não trouxe 

novas contribuições aos resultados já descritos na árvore de similaridade e na 

hierárquica implicativa. 

 

QUESTÃO 5 

 

Lembramos que nesta, questão, retomamos exatamente os mesmos itens 

apresentados na questão 2, e, neste momento, após os alunos terem trabalhado 

questões que, supomos, tenham feito repensar sobre limite, tornamos a avaliar seu 

posicionamento sobre o fato de uma seqüência ter limite. 

 
Suponha que uma seqüência an tem limite L, qual ou quais afirmações melhor 
descrevem esse fato: 
 
a) Os termos da seqüência se aproximam, mas não ultrapassam o número L. 
b) O limite da seqüência é exatamente L. 
c) O limite da seqüência se aproxima de L. 
d) A seqüência tende para L.  
e) A seqüência atinge o limite L.  
f) A seqüência não atinge o limite L.  
g) A seqüência aproxima-se cada vez mais de L 

 
 
 

Analisando o resultado obtido na questão 2 constatamos que as similaridades 

entre as categorias obtidas, antes (Questão 2) e, neste momento (Questão 5), foram 

mantidas, a única mudança se deu no nível 2 (era de 99,27%) e no nível 3 (era de 

12,5%). O nó mais significativo também foi mudado. Logo, por diferirem muito pouco, 

                                                        
80 Neste modelo uma seqüência é denominada convergente se é monótona limitada e, portanto, seus 
“termos não passam de um certo número: seu limite”. 
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julgamos não ser relevante analisar mais detalhadamente os resultados, 

apresentaremos apenas a árvore de similaridade, a árvore da hierarquia implicativa 

e o grafo implicativo. 

 

 Árvore de Similaridades 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Árvore da hierarquia implicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23 – Árvore  coesitiva – Questão 5 

 

Admite que o limite da seqüência se aproxima de L. 

Admite que a seqüência não atinge o limite L. 

Admite que os termos da seqüência se aproximam cada vez mais 
de L. 

Admite que o limite da seqüência é exatamente L. 
 

Admite que os termos da seqüência se aproximam mas não ultrapassam 
o limite L. 

Admite que o limite da seqüência se aproxima de L. 

Admite que a seqüência não atinge o limite L. 

Admite que os termos da seqüência se aproximam cada vez mais de L. 

 
 

FIGURA 22 – Árvore de Similaridade – Questão 5 
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 Grafo Implicativo 

 

 

No grafo, decidimos explicitar os índices de implicação superiores ou iguais a 

70%. 

 

 

 

 

 

FIGURA 24 – Grafo Implicativo – Questão 5 

 

 

 

QUESTÃO 2 e 5 

 

Apresentamos, a seguir, a análise das categorias usadas nas questões 2 e 5, 

concomitantemente, e verificaremos quais imbricações existem entre elas. 

Lembramos que as questões 2 e 5 são compostas pelas mesmas perguntas, 

porém apresentadas em momentos diferentes. As categorias I, K, L, M são da 

questão 2 e as demais da questão 5. 

 

 

87% 

AH AI 

AJ 

99% 

81% 81% 
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 Árvore de Similaridades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27 – Árvore de Similaridade – Questão 2 e 5 

 

 

FIGURA 25 – Árvore de Similaridade – Questão 2 e 5 

 

 

CLASSE 1 

 

A subclasse (AH, AI) formada no nível 1 da árvore de similaridade revela  a 

presença dos dois obstáculos, descritos por Sierpinska e o explicitado por               

Cornu (1983), os quais relatamos novamente: (1) o obstáculo que existe em se 

associar a passagem ao limite a um movimento físico, a uma aproximação: 

“aproxima-se indefinidamente” ou “aproxima-se cada vez mais” e o obstáculo do 

símbolo lim  (2) “limite... atinge ou não?”. 

Admite que os termos da seqüência se aproximam mas não 
ultrapassam o limite L. 

Admite que o limite da seqüência se aproxima de L. 

Admite que a seqüência não atinge o limite L. 

Admite que os termos da seqüência se aproximam mas não 
ultrapassam o limite L. 

Admite que o limite da seqüência se aproxima de L. 

Admite que a seqüência não atinge o limite L. 

Admite que os termos da seqüência se aproximam cada vez mais de L. 

C
L
A
S 
S
E 
 
1 

C
L
A
S 
S
E 
 
2 

Admite que os termos da seqüência se aproximam cada vez mais de L. 
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CLASSE 2 

 

A associação das categorias M e AF, revela o obstáculo, descrito por 

Sierpinska (1985), e este parece estar presente nos dois momentos (realização da 

questão 2 e 5), consistindo em (1) associar a passagem ao limite a um movimento 

físico, a uma aproximação, assim como o obstáculo (2) “limite... atinge ou não?”, 

descrito por Cornu (1983). 

 

 Árvore da hierarquia coesitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26 – Árvore da hierarquia Coesitiva – Questão 2 e 5 

 

 

 Admite que o limite da seqüência se aproxima de L. 
 

Admite que a seqüência não atinge o limite L. 
 

Admite que a seqüência não atinge o limite L. 
 

Admite que os termos da seqüência se aproximam mas não 
ultrapassam o limite L. 
 

Admite que o limite da seqüência se aproxima de L. 
 

Admite que os termos da seqüência se aproximam cada vez mais 
de L. 
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A subclasse (AH, AI) revela que os alunos ao mesmo tempo em que admitem 

que os termos da seqüência se aproximarem do limite L, dizem que este não é 

atingido. Além disso, os alunos que manifestaram esta concepção, após a realização 

das atividades propostas (questões 3 e 4), haviam apresentado este mesmo 

posicionamento ao responder à questão 2. Portanto, podemos conjecturar que os 

dois obstáculos, descritos na página anterior, provavelmente não foram superados 

tão facilmente pelos alunos.   

 

 Grafo Implicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27 – Grafo Implicativo – Questão 2 e 5 

 

O grafo implicativo confirma o que havíamos observado sobre a subclasse 

(AH, AI) na análise da árvore da hierarquia implicativa,  indicando que os alunos, ao 

mesmo tempo admitem os termos da seqüência se aproximarem do limite L, e este 

não ser atingido. Além disso, os alunos que manifestaram esta concepção, após a 

 
AH 

99% 

87%  
AI 

 
AJ 

81% 
 

K 

99% 

 
I 

 
L 

99% 

86% 

86% 

92% 

97% 
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realização das atividades propostas (questões 3 e 4), haviam apresentado este 

mesmo posicionamento ao responder à questão 2, descritas nas categorias K 

(admite que o limite da seqüência se aproxima de L) e   L (admite que a seqüência 

não atinge o limite L) (associadas, respectivamente). Mais uma vez podemos 

conjecturar que os obstáculos: (1) associar a passagem ao limite a um movimento 

físico, a uma aproximação – (SIERPINSKA, 1985), (2) “limite... atinge ou não?” - 

(CORNU, 1983) e (3) os significados cotidianos dos termos influenciando as 

percepções dos estudantes sobre esses termos em um contexto matemático 

(JUTER, 2005A) são obstáculos que se manifestam no decorrer de todas as fases 

das atividades realizadas pelos alunos em nosso trabalho. 

 

QUESTÃO 6 

 

 Árvore de Similaridades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28 – Árvore de Similaridades – Questão 6 

 

Afirma que a seqüência alternada convergente  1 n
n na  
  

 
 tem limite. 

 

Afirma que o limite da seqüência de termo geral 1
2n na   é exatamente L. 

 

Afirma que limite da seqüência de termo geral an = 3 se aproxima de L. 
 

Afirma que os termos da seqüência  1
2n na   atingem L. 

 

Afirma que a seqüência constante  3na   se aproxima cada vez mais 
de L. 

Afirma que a seqüência  2na n tende para L. 
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A subclasse (NA, AP), formada no nível 1 da arvore de similaridade, reforça a 

idéia de que os sujeitos de nossa pesquisa fazem associação de convergência com 

monotonicidade, a exemplo do que descrevem Sierpinska (1985) e Nunes (2001); e 

Robert (1982), no que denomina de Modelo Dinâmico.  

A categoria NA ratifica a posição dos alunos na primeira análise (ver p.130), 

quando verificamos que 70% afirmavam que uma seqüência constante possui “os 

termos que se aproximam de um número”. Este comportamento é descrito por        

Nunes (2001) com relação aos sujeitos de sua pesquisa.  

 Notamos que, ao perguntarmos de outra forma, os alunos já consideram a 

possibilidade de que o limite L seja atingido (categoria AP) por uma seqüência 

monótona decrescente. Na situação anterior, utilizamos o verbo aproximar e nesta o 

verbo atingir, mas novamente a presença dá idéia de que a ação descrita pelo verbo 

“aproximar” é muito forte na concepção dos alunos, segundo Willians (2001 apud 

JUTER, 2005b, p.68): “os significados cotidianos dos termos influenciam as 

percepções dos estudantes sobre esses termos em um contexto matemático”. 

 A similaridade forte entre ((NA AP) AR) pode revelar que há uma confusão  

como vínhamos observando anteriormente,  ou seja, os alunos afirmam que a 

seqüência constante tem limite, mas admitem que os termos dessa seqüência “se 

aproximam cada vez mais de L” (AR). Desta forma, para que não “haja um conflito” 

com o Modelo Dinâmico os alunos admitem esse “caminhar em direção” ao limite L.  

 O agrupamento obtido com as categorias AL e AM reforça nossa 

argumentação anterior a respeito da presença do Modelo Dinâmico e constatamos 

que os alunos já consideram a possibilidade de que uma seqüência não precisa ser 

monotônica para ter limite e ainda mais que o limite L possa ser atingido. 
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Embora, como vimos anteriormente, 70% dos alunos tenham respondido que 

a seqüência  1 n

na
n


 , não monotônica, tem limite e que 70% respondem que o 

limite é exatamente L. 

 

 Árvore Coesitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 29 – Árvore Coesitiva – Questão 6 

 

 
O agrupamento das categorias é semelhante ao ocorrido na árvore de 

similaridade (desta mesma questão), porém, agora, há uma implicação mútua  forte 

entre as categorias AP e AR. Nossa conjectura da presença do Modelo Dinâmico 

(ROBERT, 1982) é reforçada, pois os alunos ao admitirem que a seqüência de termo 

geral  1
2n na  atinge o limite L tendem a admitir que o limite não seja atingido pela 

seqüência constante  3na  , uma vez que seus termos “não se aproximam de 

nenhum número” (fato também descrito no trabalho de Nunes (2001)).  

Afirma que a seqüência  2na n tende para L. 

Afirma que limite da seqüência de termo geral an = 3 se aproxima de L. 
 

Afirma que os termos da seqüência  1
2n na   atingem L. 

 

Afirma que a seqüência constante  3na   se aproxima cada vez mais 
de L. 
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Além disso, a subclasse (NA (AP AR)), reforça mais uma vez a presença do 

mesmo Modelo Dinâmico, pois os alunos parecem admitir que a seqüência 

constante possua termos que “se aproximem do limite”.  

O grafo implicativo que apresentamos abaixo, reforça essa idéia e, por essa 

razão, não fazemos uma outra análise. 

 

 Grafo Implicativo 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 30 – Grafo Implicativo – Questão 6 

 

 

QUESTÃO 7 

 

Na questão 7, apresentamos uma lista de afirmações para que os alunos as 

classificassem como verdadeiras ou falsas. Nossa finalidade foi de verificar, após a 

realização das atividades desenvolvidas em cada uma das questões propostas, 

algumas concepções dos alunos a respeito de limite. Dependendo da forma como a 

pergunta é apresentada a resposta pode ser diferente e, justamente por isso, 

retomamos algumas questões que, muito provavelmente, indiquem a presença de 

alguns obstáculos, já encontrados nas análises realizadas.  

 

99% 

AP NA 

AR 

99% 

99% 
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 Árvore de Similaridades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 31 – Árvore de similaridade – Questão 7 

 

Para analisar as confluências das variáveis, extraímos da árvore de 

similaridade, as associações mais pertinentes e analisamos duas classes de 

váriaveis, as quais trataremos a seguir. 

 

 

Admite que uma seqüência limitada tem limite. 
 

Quando n∞ o 1lim n
n  se aproxima de 1. 

Quando n∞ o 1lim n
n  tende a 1. 

Quando n∞ o 1lim n
n = 1. 

Se uma seqüência tem limite L qualquer intervalo que 
contém L, também contém infinitos termos da seqüência. 

Sempre é possível encontrar um intervalo que contenha os 
termos de uma seqüência. 

Toda seqüência que converge para um determinado L, tem 
limite. 

Uma seqüência de termos estritamente positivos que tende 
a zero, é uma seqüência decrescente 

Uma seqüência pode ter limite e não ser convergente. 
 

Os termos de uma seqüência constante se aproximam de um 
número 

Uma seqüência que é crescente, tem limite. 
 

Uma seqüência decrescente, cujos termos cabem em um 
intervalo tem limite. 
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 CLASSE 1 – Obstáculo do Símbolo 

 

FIGURA 32 – Árvore de similaridade (Classe 1) - Questão 7 

 

As subclasses (AW, AY)  e (AS (AW AY)) revelam a presença do obstáculo do 

símbolo lim (SIERPINSKA, 1985), o qual traz dificuldades aos alunos em perceber 

que o “limite é” e a “função se aproxima”. Os alunos, em geral, lêem o limite 

se aproxima, logo, inferem que o limite se aproxima ou tende a 1.  

A subclasse ((AT BC) BB) pode revelar que a categoria BB, na qual o aluno 

considera que “sempre é possível encontrar um intervalo que contenha os termos de 

uma seqüência”, esteja sendo analisado com vistas às seqüências cujos termos 

gerais são apresentados em forma de fração 
1n

na
n

   
(categorias AW, AY e AT) 

e, portanto, reforça a associação da convergência com monotonicidade e 

movimento. 

 

 

Admite que a seqüência limitada tem limite 
 

Quando n∞ o 1lim n
n  se aproxima de 1 

Quando n∞ o 1lim n
n  tende a 1 

Quando n∞ o 1lim n
n = 1 

Se uma seqüência tem limite L qualquer intervalo que 
contém L, também contém infinitos termos da seqüência. 

Sempre é possível encontrar um intervalo que contenha os 
termos de uma seqüência. 
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 CLASSE 2 – Modelo Dinâmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33 – Árvore de similaridade (Classe 2) – Questão 7 

 

 

 
A similaridade entre as  categorias AV e BD (classe formada no nível 1 da 

árvore) pode revelar que os sujeitos de nossa pesquisa têm a seqüência constante 

como um obstáculo, uma vez que a categoria BD traz a afirmação de que “os termos 

de uma seqüência constante se aproximam de um número”. Da mesma forma que 

na Questão 6, conjeturamos a respeito da presença do Modelo Dinâmico      

(ROBERT, 1982), pois os alunos parecem admitir que a seqüência constante possua 

termos que “se aproximem de um número”.  

 

 

 

 

 

Toda seqüência que converge para um determinado L, tem 
limite. 

Uma seqüência de termos estritamente positivos que tende 
a zero, é uma seqüência decrescente. 

Uma seqüência pode ter limite e não ser convergente. 
 

Os termos de uma seqüência constante se aproximam de um 
número. 

Uma seqüência que é crescente tem limite. 
 

Uma seqüência decrescente, cujos termos cabem em um 
intervalo tem limite. 
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 Árvore Coesitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 34 – Árvore coesitiva – Questão 7 

 

A subclasse (AV, BD), como na análise de similaridade, indica que alunos 

admitem “uma seqüência ter limite e não ser convergente” (AV) e os mesmos 

tendem a afirmar que “os termos de uma seqüência constante se aproximam de um 

número” (BD). Isto corrobora com nossa conjectura sobre a presença do Modelo 

Uma seqüência pode ter limite e não ser convergente. 
 

Os termos de uma seqüência constante se aproximam de um 
número. 

Admite que a seqüência limitada tem limite. 
 

Quando n∞ o 1lim n
n  se aproxima de 1. 

Quando n∞ o 1lim n
n  tende a 1. 

Uma seqüência decrescente, cujos termos cabem em um 
intervalo tem limite. 

Toda seqüência que converge para um determinado L, tem 
limite. 

Quando n∞ o 1lim n
n = 1. 

Sempre é possível encontrar um intervalo que contenha os 
termos de uma seqüência. 

Uma seqüência de termos estritamente positivos que tende 
a zero, é uma seqüência decrescente. 
 

Se uma seqüência tem limite L qualquer intervalo que 
contém L, também contém infinitos termos da seqüência. 
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Dinâmico (ROBERT, 1982).  Os alunos que manifestam o que foi descrito pelas 

categorias AV e BD tendem a admitir que “uma seqüência limitada tem limite” (AS) 

indicando que, além de poderem associar convergência com monotonicidade e 

movimento, possa haver uma associação de ser limitada e ter limite.  

A associação implicativa entre as categorias AW e AY evidencia que há 

grandes chances de que o obstáculo do símbolo lim (SIERPINSKA, 1985) que 

consiste na dificuldade que traz aos alunos em perceber que “o limite é” e a 

“função se aproxima”, em geral, lêem que o limite se aproxima.  

A maioria dos que afirmam que “uma seqüência de termos estritamente 

positivos que tende a zero, é uma seqüência decrescente” (AZ) tendem em afirmar 

que “toda seqüência que converge para um determinado L, tem limite” (AU). Esta 

relação implicativa pode indicar, como vimos na classe 2 da árvore de similaridade, a 

presença do que Sierpinska (1985) ressalta a respeito do obstáculo relacionado com 

as concepções: “aproxima-se indefinidamente” ou “aproxima-se cada vez mais”.  

A relação implicativa entre as categorias AT nSe n  então  lim = 1
n+1

  
 

e BB 

(sempre é possível encontrar um intervalo que contenha os termos de uma 

seqüência), parece revelar que há alunos (no grupo pesquisado) com a noção de 

limite coerente à definição de Weierstrass.  

 

A seguir apresentaremos o grafo implicativo, porém não nos deteremos na 

sua análise. Ao nos debruçarmos sobre as relações apresentadas no grafo, 

percebemos que elas reforçam as análises  já realizadas para esta questão. 

 

 



             Capítulo 6. Análise dos dados          161   

 

                                                                                                                                                                            .                                                      

 

 

 Grafo Implicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 35 – Grafo implicativo – Questão 7 
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6.3. Análise geral das questões com o CHIC 
 

 

Após realizar as análises de todas as questões utilizadas em nossa 

investigação, passemos às considerações a respeito do que o software C.H.I.C. 

viabilizou ser observado. 

No decorrer das análises, destacamos, em cada questão categorias que 

descreviam as respostas dadas pelos alunos para as argüições postas e por meio 

destas, é que poderíamos, e de fato pudemos, verificar algumas concepções dos 

alunos do Ensino Superior a respeito da noção de limite. 

 Destacamos as imbricações encontradas nos obstáculos explicitados nas 

expressões e que são inerentes ao conceito de limite: 

 

I – (a) Associar a convergência com monotonicidade e movimento 

(SIERPINSKA, 1985) e (b) “limite.... atinge ou não”? (CORNU, 1983).  

II – (a) Presença dos Modelos Primitivo e Dinâmico (ROBERT, 1982) e       (b) 

dificuldade em lidar com seqüências constantes.  

III – (a) Associar o limite a um movimento físico e (b) o obstáculo do símbolo 

lim (SIERPINSKA, 1985). 

IV – Imbricações entre (a) “limite.... atinge ou não”? (CORNU, 1983), (b) 

associar o limite a um movimento físico e o obstáculo do símbolo lim (SIERPINSKA, 

1985) e (c) significados dos termos cotidianos influenciando as percepções dos 

estudantes sobre esses termos em um contexto matemático (JUTER, 2005a). 
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Também destacamos proximidade entre termos: 

 

V – Os termos “converge” e “tende” podem ter seus significados mais 

relacionados do que o termo “se aproxima” teria com os dois anteriores. 

V I – O termo “ter limite” está mais próximo do termo ”se aproxima”.  

 

 Ao analisarmos algumas das questões de nossa pesquisa (Questão 1, 

Questão 6 e Questão 7), nos deparamos com escolhas feitas e respostas dadas 

pelos alunos que indicaram fortemente a presença dos obstáculos citados por Cornu 

(1983) e Sierpinska (1985), que consistem respectivamente em: (a) “limite.... atinge 

ou não”? e (b) associar a convergência com monotonicidade e movimento. 

 Diversas vezes e em situações distintas, os alunos afirmavam que os termos 

da seqüência se aproximam de um número e que este, sendo o limite, não pode ser 

atingido (Questão 2 e Questão 5 – item a). Notamos que esta concepção se faz 

presente, em alguns casos, mesmo quando se trata de uma seqüência constante 

(Questão 1 – item b) ou uma seqüência ilimitada (Questão 4 – item e).  

 O fato de o aluno crer que o limite não possa ser atingido é um obstáculo que 

foi apontado em trabalhos como em Cornu (1983), Sierpinska (1985) e Juter (2005a, 

2006b). Esse mesmo obstáculo, como dissemos, foi encontrado com os sujeitos de 

nossa pesquisa e, geralmente, ligado ao obstáculo que consiste em associar a 

convergência com monotonicidade e movimento, este último descrito em trabalhos 

como de Robert (1982), no qual a pesquisadora descreve dois Modelos que 

evidenciam este obstáculo: (A) Modelo Primitivo – apresenta uma tentativa de 

explicar a acumulação dos valores de uma seqüência em torno do limite, que não 

pode ser atingido ou superado e (B) Modelo Dinâmico – os termos da seqüência são 
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vistos “caminhando” em direção ao limite, em geral associando com monotonicidade. 

Sierpinska (1985) relata esta associação em seu trabalho e Nunes (2001) e Santos 

(2005) corroboram com seus relatos de pesquisa. 

 Dado o fato de os Modelos Primitivo e Dinâmico, descritos por Robert (1982), 

estarem presentes nas concepções dos sujeitos de nossa pesquisa, pareceria 

conflitante admitirem que uma seqüência constante possua limite, uma vez que seus 

termos não “caminham” em direção a ele. Logo, encontrar alunos afirmando que os 

termos da seqüência constante se aproximam de um número (Questão 4 – item a – 

70% dos alunos afirmam que os termos da constante se aproximam de um número -

– Questão 7 – grafo implicativo – grupo 3) apenas reforça o fato de os modelos, 

descritos por Robert, poderem estar arraigados às concepções desses estudantes, 

além disso, a constante já fora apresentada como um obstáculo em pesquisas como 

de Cornu (1983)81e Nunes (2001). Concluímos que a presença destes modelos, 

descritos por Robert, revela o fato de os alunos admitirem que a seqüência 

constante possua termos que “se aproximem de um número” o qual será 

considerado o limite. 

 O fato de que os sujeitos de nossa pesquisa tenham (a) associado o limite a 

um movimento físico e que isto aparece conjuntamente com o (b) obstáculo do 

símbolo lim, pôde ser visto como uma possibilidade na análise dá árvore de 

similaridade da Questão 7 (classe 1). Justificado pelo fato de os alunos 

apresentarem um alto índice de similaridade entre categorias que traziam na sua 

escrita o símbolo lim e de seqüências, cujos termos gerais foram apresentados em 

forma de fração própria, isto viabilizaria a associação da convergência com 

monotonicidade e movimento, conforme descrevemos ao iniciar nossas conclusões. 

                                                        
81 Veja p.43 - capítulo 2 – Revisão de Literatura – no momento em que Cornu escreve sobre os obstáculos 
epistemológicos, se refere a seqüência constante ao tratar do obstáculo “limite....atinge ou não?”. 
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Um resultado significativo obtido com a Análise Estatística, quando da 

elaboração do grafo implicativo nas questões 2 e 5, foi a imbricação entre três 

obstáculos: (a) “limite.... atinge ou não”?, (b) associar o limite a um movimento físico 

e o obstáculo do símbolo lim e (c) significados dos termos cotidianos influenciando 

as percepções dos estudantes sobre esses termos em um contexto matemático. 

Dado os altos índices de implicação entre esses três obstáculos, quer na análise 

separada ou conjunta das categorias nas questões 2 e 5, eles mereceriam uma 

abordagem conjunta. Cornu apresenta o primeiro obstáculo como sendo de origem 

epistemológica, pois até a época de Cauchy se entendia que o limite não poderia ser 

atingido; a relação com a associação deste a um movimento físico e com o 

obstáculo do símbolo lim deve-se ao fato desses alunos admitirem que “o limite da 

seqüência se aproxima de L”. Além disso, os significados de termos que são 

utilizados quando estamos trabalhando com limite, tais como: “tende para”, 

“converge”, “se aproxima”, por terem seus significados no cotidiano, diferentes 

daqueles do contexto matemático, corrobora para a imbricação entre esses três 

obstáculos e para a necessidade de enfrentá-los conjuntamente. 

Na revisão de literatura, havíamos encontrado no trabalho de Cornu (1983), 

apontamentos referentes a sentidos diferentes, atribuídos pelos estudantes, para as 

expressões “tende para” e “tem por limite”. O pesquisador destacou que a definição 

“limite” é, sobretudo, estática enquanto a expressão “tende para” tem um sentido 

dinâmico (p. 41).  

Na resolução da Questão 4, muitos alunos admitiram que a seqüência 

 1 n
na   , é limitada e possui limite, o que pode evidenciar a confusão com os 

significados dos termos “ter limite” e “ser limitada”, há possibilidade de que 

haja uma associação entre eles, ou seja, uma condição implicasse na outra, a 
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exemplo do que descreveu Nunes (2001). Pode ser que, ao afirmar que esta 

seqüência   1 n
na    tenha limite, o aluno esteja considerando os extremos do 

intervalo que contém a imagem. 

Ao analisar a Questão 7, encontramos expressões que possam ter 

significados mais próximos; com os sujeitos de nossa pesquisa, os termos 

“converge” e “tende” parecem ter seus significados mais relacionados que o 

termo “se aproxima” teria com cada um deles, pois em diversos momentos, as 

duas primeiras expressões encontram-se em categorias associadas nas árvores de 

similaridade e coesitiva e também no grafo implicativo.  Essa mesma questão nos 

permitiu perceber que o termo “se aproxima” possa estar mais relacionado com 

“tem limite”, também pelo fato de, em diversos momentos, essas expressões se 

encontrarem em categorias associadas e, além disso, essas mesmas categorias, 

revelam que os protocolos dos alunos se encaixam nos Modelos Primitivo e 

Dinâmico.  

Diante das conclusões expostas, apresentaremos no capítulo, a seguir, 

nossas considerações finais e propostas para futuras investigações. 
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Capítulo 7. Considerações Finais 

7. Considerações Finais 
 

 

 

Investigamos e analisamos a existência de imbricações entre obstáculos que 

foram apontados em algumas pesquisas na área de Educação Matemática. 

Selecionamos as teses de Cornu (1983), Sierpinska (1985), Juter (2006) – 

estrangeiras, Sad (1998), Barufi (1999), Villareal (1991) – brasileiras; também as 

dissertações de Ghedamsi (2003) – estrangeira, Nunes (2001), Santos (2005) – 

brasileiras; e os artigos de Robert (1982), Juter (2005 e 2006) e Juter&Grevholm 

(2006).  

Através da revisão de literatura, realizada com base nessa seleção, a qual 

apresentou trabalhos que tratassem dos obstáculos epistemológicos e dificuldades 

relacionadas ao Cálculo de uma forma mais ampla, bem como trabalhos que 

tratassem especificamente dos obstáculos ligados à noção de limite, nossa pesquisa 

objetivou analisar quais as concepções que os alunos do Ensino Superior possuem 

sobre limite e verificar se existem imbricações, e quais seriam, entre os obstáculos 

relacionados ao limite e descritos por esses pesquisadores. 

As obras selecionadas foram de grande valia nos momentos em que 

formulávamos as atividades, nortearam aspectos que puderam ser sondados e 

analisados em nosso trabalho. 

Em nossa pesquisa, analisamos vinte protocolos de alunos universitários do 

quinto semestre de Engenharia Elétrica de uma Universidade particular situada na 

Zona Leste da cidade de São Paulo, que já estudaram limite de uma função de 

variável real. Desenvolvemos as atividades em quatro encontros no período de 04 a 

29 de junho de 2007; o tempo utilizado para o desenvolvimento das atividades foi 
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estimado com base na extensão das questões e no grau de dificuldade que elas 

apresentavam. As questões foram respondidas, individualmente, com a nossa 

presença e a de um professor da turma, não fizemos interferências durante o 

desenvolvimento das atividades.  

Após a sondagem das concepções dos alunos em relação ao limite, 

realizamos uma análise quantitativa e qualitativa, está última, com base na 

realização da revisão de literatura, como também através de uma análise estatística 

dos dados (multidimensional) com o auxilio do software C.H.I.C (Classificação 

Hierárquica Implicativa e Coesitiva). 

Com base nas respostas dadas pelos alunos nas atividades desenvolvidas, 

procedemos à nomeação de categorias que descreviam o procedimento dos alunos 

em cada um dos itens nas questões apresentadas. Essas categorias foram tratadas 

pelo aplicativo e nos permitiu uma análise dos protocolos. 

A escolha pela Análise Estatística dos Dados, com o auxílio do software 

C.H.I.C. (Classificação Hierárquica Implicativa e Coesitiva), viabilizou a 

concretização de nossa proposta de pesquisa, e trouxe à luz resultados os quais 

poderiam ser dúbios ou passarem desapercebidos com outro tipo de análise, uma 

vez que este instrumento permitiu obter imbricações entre obstáculos descritos por 

vários pesquisadores referenciados na revisão de literatura. A seguir, discorreremos 

sobre aspectos presentes nos protocolos analisados.  
Capítulo 7. Considerações Finais 

Notamos a associação de convergência com monotonicidade presente em 

protocolos dos alunos, em geral, o limite é visto como um valor do qual os termos de 

uma seqüência “se aproximam cada vez mais” e esta aproximação deve ser obtida 

com valores (termos da seqüência) crescendo (ou decrescendo) até que estejam 

bem próximos de um certo número, o limite; no entanto, este não é atingido ou 
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mesmo ultrapassado pelos termos da seqüência (embora esta possibilidade tenha 

sido considerada por poucos alunos). Isto descreve a própria noção intuitiva do limite 

e soma-se às idéias presentes nos Modelos Primitivo (uma seqüência convergente é 

uma seqüência monótona limitada ou cujos termos não excedem um certo número: 

seu limite) e Dinâmico (os termos da seqüência são visto como ‘caminhando’ em 

direção ao limite, em geral associando com monotonicidade). 

É precisamente a presença desses modelos que corrobora com a dificuldade 

em lidar com seqüências constantes, pois nos parece que admitir o limite de uma 

seqüência constante como sendo essa constante deva ser fruto de fato aceito e não 

discutível, pois esta definição seria contrária a algo comumente presente nos 

protocolos dos sujeitos dessa pesquisa: (a) associar o limite a um movimento físico, 

o que faz ver os termos da seqüência ‘caminhando’ em direção ao limite e (b) o 

obstáculo do símbolo lim, este traz dificuldade aos alunos em perceber que o “limite 

é” e a “função se aproxima”, em geral, lêem “o limite se aproxima”. 

Retomando o penúltimo parágrafo, cremos que seja procedente tratar, 

concomitantemente, os dois obstáculos citados, a saber: (a) associação de 

convergência com monotonicidade e movimento e (b) “limite....atinge ou não”?;   

acreditamos que se devam criar situações didáticas viabilizando essa dupla 

abordagem de aspectos relacionados à noção de limite. 

Destacamos uma imbricação, julgada por nós, bastante significativa, entre os 

obstáculos: (a) “limite.... atinge ou não”?, (b) associar o limite a um movimento físico 

e o obstáculo do símbolo lim e (c) significados dos termos cotidianos influenciando 

as percepções dos estudantes sobre esses termos em um contexto matemático.  

Primeiramente, lembramos que a imbricação entre os obstáculos (1) de se 

associar o limite a um movimento físico e o (2) do símbolo lim se deve ao alto índice 
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de similaridade entre categorias que trazem em sua escrita o símbolo lim e de 

seqüências, cujos termos gerais foram apresentados em forma de fração própria, o 

que viabilizaria a associação da convergência com monotonicidade e movimento, 

conforme descrevemos ao iniciar nossas considerações. 

O primeiro desses obstáculos Cornu apresenta em seu trabalho como sendo 

de origem epistemológica (p.42), explicitando que até a época de Cauchy se 

entendia que o limite não poderia ser atingido (desse modo uma seqüência 

constante, dentre outras, “escapa” ao conceito de limite). A relação desse obstáculo 

com a associação do limite a um movimento físico e com o obstáculo do símbolo lim 

deve-se ao fato de os sujeitos da pesquisa que manifestaram o primeiro citado, 

tenderem a admitir que “o limite da seqüência se aproxima de L” (característica do 

obstáculo do símbolo lim, o qual traz aos estudantes dificuldades em perceber que o 

‘limite é’ e a ‘função se aproxima’, em geral, lêem ‘o limite se aproxima’). Somando-

se a isto, quando se trabalha com limite, evocam-se expressões que, por terem seus 

significados no cotidiano diferentes daqueles do contexto matemático, tais como: 

“tende para”, “converge”, “se aproxima”, corrobora para a imbricação entre esses 

obstáculos e a necessidade de enfrentá-los conjuntamente.  

Não podemos deixar de descrever semelhanças ou dessemelhanças entre 

sentidos que os sujeitos de nossa pesquisa atribuíram para expressões utilizadas 

quando a noção de limite é estudada. 

Na revisão de literatura, foram destacados apontamentos sobre este aspecto 

no tocante às expressões “tende para” e “tem por limite”, ocasião em que foi 

explicitado que a definição atual de “limite” é, sobretudo, estática enquanto a 

expressão “tende para” tem um sentido dinâmico. Através de nosso grupo de 

referência constatamos uma possível confusão com os significados dos termos “ter 
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limite” e “ser limitada”, possivelmente os sujeitos concebam o fato de uma seqüência 

ter limite implicar em que esta seja limitada. Como conseqüência disto, uma 

seqüência que seja limitada, por exemplo an = (-1)n, possuiria dois limites, a saber, 

os extremos do intervalo que contém o conjunto imagem.  

Além disso, as expressões “converge” e “tende” podem ter seus significados 

mais relacionados que o termo “se aproxima” teria com cada uma delas, pois em 

diversos momentos, as duas primeiras expressões encontram-se em categorias 

associadas nas árvores de similaridade e coesitiva e no grafo implicativo. A 

expressão “se aproxima” tem seu significado mais próximo de “tem limite”, também 

pelo fato de, em diversos momentos, essas expressões se encontrarem em 

categorias associadas e pelo fato de os Modelos Primitivo e Dinâmico parecerem ser 

dominantes nas concepções dos alunos. 

A seguir, destacaremos algumas sugestões para novos trabalhos, as quais 

emergiram de fatos observados em nossa pesquisa e que não foram exploradas por 

não ser nosso foco. 

Um aspecto que acreditamos que deva ser pesquisado é a razão pela qual os 

alunos, ao trabalharem com seqüências “crescentes” e “não convergentes”, as 

classifiquem como “limitada” e, também, que os seus termos se aproximam de um 

número, além disso, em alguns casos, admitem que essa seqüência possua limite. 

Nossa conjectura se dá com base em dois tipos de ocorrências, a saber: 

(a) Casos em que apresentávamos uma seqüência não limitada (ex.: an = 2n), 

sua classificação como sendo limitada e tendo limite, deva-se ao fato de o 

limite ser entendido como um número inatingível e, portanto, não pareceria 

inconsistente admitir que os termos “se aproximem” dele (infinito). 
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(b) Casos nos quais as seqüências eram dadas por mais de uma sentença 

1 ,  se n par
sendo que uma delas uma subseqüência convergente - ex: 

n, se n ímpar
nna

     
,     

deva-se ao fato de analisarem subseqüências para afirmar o comportamento 

da seqüência dada.  

Há, também, o fato de que nossas análises revelaram alunos que classificam 

a seqüência constante como limitada tendendo a classificar a seqüência “crescente” 

e “não convergente” (an = 2n), também, como limitada (e vice-versa) e, alunos que 

apresentam os dois comportamentos, agora, descritos, tenderam a considerar que 

uma seqüência constante tem seus termos se aproximando de um número. Teria o 

fator 2 (constante) na escrita do termo geral da seqüência an = 2.n remetido a 

alguma relação com a seqüência constante? Uma vez que a constante tem limite, 

então an = 2n, também teria e, portanto, seria o infinito. Ou como o limite é um 

número “inatingível” este poderia ser aceito como tal na seqüência dada         (an = 

2n), interpretando o limite da seqüência como infinito e este tomado com status de 

número.  

 A representação de seqüências, cujo termo geral é dado por uma fração 

própria, induziria aos alunos associarem convergência com monotonicidade? Em 

que circunstâncias o registro de representação utilizado poderia influenciar na 

manifestação deste obstáculo? 

Finalizando, nossa expectativa é que os resultados aqui apresentados 

viabilizem uma visão inter-relacional de obstáculos já estudados e descritos com 

relação à noção de limite.  
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ANEXO A - NOTAS 

NOTAS 
 
 
 
(Nota 1) ”Campo semântico - O modelo teórico dos Campos Semânticos foi 

desenvolvido por Rômulo Lins “[...]é um modelo epistemológico que permite 

compreender alguns aspectos do processo de produção de significados em 

matemática”. Neste modelo, o conhecimento é entendido como crença,              

levando-se em conta o que o sujeito afirma e como justifica sua crença, logo, 

justificativas diferentes implicam em conhecimentos também diferentes. Outra noção 

importante é a de significado (aquilo que o sujeito pode e efetivamente diz sobre o 

objeto numa dada atividade), pois ele é produzido pelo sujeito, quando o mesmo dá 

a justificativa de sua crença. Quando o sujeito faz uma afirmação, que acredita não 

ser necessária uma justificação, diz-se que esta é uma afirmação local e ao conjunto 

delas, dá-se o nome de núcleo. Justificações diferentes constituem conhecimentos 

diferentes. E o sujeito opera no Campo Semântico sempre que produz significado 

em relação a um núcleo dado (LINS, 1993 apud SILVA, 1997). Mais detalhes sobre 

o Modelo Teórico dos Campos Semânticos (MTCS) podem ser obtidos na tese de 

doutorado de LINS (1992), embora o MTSC não apareça explicitamente no corpo da 

tese” (CELESTINO, M.R., 2000, pp. 58-59) 

 

(NOTA 2) REDE DE CONHECIMENTOS – “A idéia subjacente, para a colocação 

dessa questão, é a de que o conhecimento não é algo que materialmente se 

acumula, mas que continuamente se constrói, constituindo uma imensa rede de 

relações. Tal rede é constituída por nós e relações que interligam os diversos nós. 

Cada nó é um feixe de relações. Não é possível isolar um nó, nem mesmo uma 
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relação. O conjunto todo tem sentido, não há partes que possam ser isoladamente 

consideradas. 

 A rede, é dinâmica, em constante transformação e, nela, os feixes de relações 

vão sendo enriquecidos, como também vão sendo estabelecidas sempre mais e 

novas relações entre os nós. 

 Se fosse possível retratarmos a rede de significações de um indivíduo, em 

instantes pontuais sucessivos, veríamos uma série de imagens, em que a malha da 

rede apresenta configurações sucessivas diferentes, sendo que as relações entre os 

nós tanto podem ir se tornando mais numerosas, complexas, como serem 

substituídas por outras, em novas configurações. [...] Também perceberíamos que a 

rede, como um todo, não é estática, cada feixe pode ser alterado, ampliado, 

substituído, e os próprios nós podem mudar sua caracterização”                     

(BARUFI, M.C. B. , 1999, p. 13). 

 

(NOTA 3) SIGNIFICADOS – “Quando falamos em significado de um dado 

conhecimento, estamos nos referindo a todas as relações que dizem respeito a esse 

conhecimento. Assim sendo, o significado não é algo material que se transfere de 

um indivíduo a outro. Constituí-se num feixe de relações, analógicas, metafóricas, 

que podem ser estabelecidas, envolvendo aquilo que se pretende conhecer, 

enredando-o ao que já é conhecido. Os significados podem emergir das 

experiências individual e coletivamente vivenciadas, a partir da interação dos 

indivíduos com objetos ou com outros indivíduos. Em vez de afirmar estar de posse 

de determinado ‘conhecimento’, devemos procurar seu significado, por meio das 

relações que são percebidas. Assim é que conhecer é conhecer o significado” 

(BARUFI, M.C. B. , 1999, p.13). 
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(Nota 4) Nicole Oresme (1323 - 1382), filósofo e matemático francês, foi o precursor 

do que, atualmente, chamamos representação gráfica de uma função, e que no fim 

do período medieval era conhecida como latitude de formas. A fim de responder à 

questão se seria possível traçar uma figura ou gráfico da maneira pela qual as 

coisas variam, Oresme traçou um gráfico relacionado à velocidade com o tempo de 

um corpo que se move com aceleração constante, percebendo que o gráfico da 

velocidade em um movimento uniformemente acelerado é uma reta. Porém, como os 

instrumentos de análise eram inadequados e faltavam aos matemáticos da época 

técnicas algébricas e geométricas, o estudo das funções foi desenvolvido somente 

mais tarde (http://www.furb.br/redemat/v3/rdm324/rdm301/rdm100/funcao.html: acessado em 10/05/07). 
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ANEXO B - Programa do Curso de Cálculo 

Programa do Curso de Cálculo da Universidade que viabilizou a pesquisa de campo 
 

 

 Este é o Programa da Disciplina Cálculo Diferencial e Integral que a 

Universidade pesquisada oferece aos alunos no curso de Engenharia Elétrica 

(sujeitos da pesquisa). 

 

Conteúdo Programático 
 

Faculdade Faculdade de Tecnologia e Ciências Exatas - USJT 
Curso Engenharia Elétrica 
Disciplina CDI 1 - Cálculo Diferencial e Integral 

Período 
Letivo   2006 - Anual Currículo  25072005    Carga Horária Anual 160  1ª Série     

 

Ementa 
Função de uma variável real, limites, derivadas e aplicações.  
Integral indefinida e definida e aplicações.  
Função de duas ou mais variáveis e derivadas.  
 
Objetivos da Disciplina 
- Fornecer conhecimentos do cálculo aplicáveis às disciplinas do curso de Engenharia.  
- Induzir o aluno ao raciocínio teórico. 
- Base para o cálculo II. 
 
Programa 

1. Funções - Classificação das funções de uma variável real. 

2. Limites - Principais teoremas e continuidade. 

3. Derivadas de funções de uma variável real - Interpretação,cálculo e teoremas. 

4. Regras de L’Hospital. 

5. Aplicações de derivadas e gráficos de funções. 

6. Diferencial ( definição, interpretação e propriedades). 

7. Integrais indefinidas. Processos de integração. 

8. Integrais definidas e suas aplicações geométricas. 

9. Funções de duas ou mais variáveis: domínio, derivadas parciais, acréscimo e diferencial total, 
derivada de função composta. 

10. Derivadas direcionais e gradiente. 

11. Derivadas de ordens superiores. 

12. Derivada - função implícita. 

13. Máximos e Mínimos 
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Disciplina CDI 1 - Cálculo Diferencial e Integral I  Folha 2 
 

 
 
 
Metodologia 
- Aulas expositivas teóricas e aulas de exercícios em classe, usando quadro-negro,giz e apagador. 
 
Critério de Avaliação 
- Freqüência mínima: 75% 
 
- Provas bimestrais e listas de exercícios (semestrais) 
 
- Avaliações Integradas 
 
- Provas substitutivas semestrais. 
 
Bibliografia Básica 
 
STEWART, J.-  Calculo -  4. ed. São Paulo, SP: Pioneira, 2001. 2v. ISBN v.1 852210235x ; v.2 8522102368 
 
BOULOS, P.-  Cálculo diferencial e integral - São Paulo: Makron, 2000. 349p. 
 
Bibliografia Complementar 
 
- SWOKOWSKI, W. - Cálculo com Geometria Analítica - Editora Makron Books, 1995. 
 
- ALMAY, P. e BRIANTI, G. - Integrais indefinidos elementares - Editora Atual - S.P.- 1987.  
 
- GUIDORIZZI, H. L. - Um Curso de Cálculo (Vol. I e II) - Livros Técnicos e Científicos-Editora S.A.- R.J., 
1986. 
 
- SIMMONS, G.F. - Cálculo com Geometria Analítica (Vol. I e II) – Editora Makron Books - S.P.,1988. 
 
- MACHADO, N.J. – Cálculo (funções de mais de uma variável) - Editora Atual- S.P., 1978 
 
- DEMIDOVICH, B - Problemas e exercícios de análise Matemática - Editora MIR - 1978. 
 
- ROCHA, L. M.- Cálculo I. - Editora Atlas - S.P. - 1988. 
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ANEXO C - CHIC 

C.H.I.C. 
 

 Apresentamos os dados obtidos, em cada uma das questões, com o uso do 

software C.H.I.C. no tratamento das variáveis binárias, salientando que na tabela 

binária: 1 identifica a ocorrência da categoria e 0 indica a não ocorrência da 

categoria.  

 Apresentaremos, apenas na Questão 1, a tabela binária que foi elaborada 

para cada questão. Lembramos que a descrição de cada uma das categorias foi 

feita quando da análise de cada uma das questões no relatório de pesquisa. 

Ressaltamos que a interpretação dos dados depende de todo o contexto no 

qual as atividades foram desenvolvidas. 

 

Questão 1 

 

Tabela Binária 

 CATEGORIAS A B C D E F G H 
ALUNO 01 1 1 1 1 1 0 1 0 
ALUNO 02 1 1 1 0 0 0 0 0 
ALUNO 03 1 1 1 0 0 0 0 0 
ALUNO 04 1 1 1 0 0 0 0 0 
ALUNO 05 1 1 0 1 1 0 1 0 
ALUNO 06 1 1 1 0 0 0 0 0 
ALUNO 07 1 1 1 0 0 0 0 0 
ALUNO 08 1 1 1 0 0 0 0 0 
ALUNO 09 1 1 1 1 0 1 0 0 
ALUNO 10 1 1 1 0 0 0 0 0 
ALUNO 11 1 1 1 1 0 1 0 0 
ALUNO 12 1 1 1 0 0 0 0 0 
ALUNO 13 1 1 1 1 1 0 1 0 
ALUNO 14 1 1 0 1 1 0 1 0 
ALUNO 15 1 1 1 0 0 0 0 0 
ALUNO 16 1 1 1 0 0 0 0 0 
ALUNO 17 1 1 1 0 0 0 0 0 
ALUNO 18 1 1 1 0 0 0 0 0 
ALUNO 19 1 1 1 0 0 0 0 0 
ALUNO 20 1 1 1 0 0 0 0 0 
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ÁRVORE DE SIMILARIDADE (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Classificação ao nível: 1 : (E G) similaridade : 0.999827 
 
Classificação ao nível: 2 : (D (E G)) similaridade : 0.989441 
 
Classificação ao nível: 3 : ((D (E G)) F) similaridade : 0.897653 
 
Classificação ao nível: 4 : (A B) similaridade : 0.5 
 
Classificação ao nível: 5 : ((A B) C) similaridade : 0.25 
 
 
 
O nó mais significativo está no nível : 1 
 
 
 
Nós significativos 
ao nível : 1 
ao nível : 4 
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ÁRVORE COESITIVA (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação ao nível: 1 : (E G) Coesão : 0.969 
 
Classificação ao nível: 2 : ((E G) D) Coesão : 0.952 
 
 
O nó mais significativo está no nível : 1 
 
 
Nós significativos 

ao nível : 1 
 
 
 
GRAFO IMPLICATIVO (Esta é a maneira como o software apresenta) 
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Índices de implicações : (segundo a teoria clássica) 
Cálculo usando a lei de Poisson                             - NOTA:Valores em percentagem  
 
    

 A B C D E F G H 
A 0 0 0 32 43 44 43 0 
B 0 0 0 32 43 44 43 0 
C 0 0 0 0 28 45 28 0 
D 0 0 0 2 86 63 86 0 
E 0 0 0 0 0 29 96 0 
F 0 0 0 18 22 0 22 0 
G 0 0 0 0 96 29 0 0 
H 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Lê-se a 1ª variável na linha implicando a 2ª variável na coluna  
 
Exemplo: 
 
- A implica em D com índice de 32% 
- A implica em E com índice de 43% 
 

QUESTÃO 2 

ÁRVORE DE SIMILARIDADE (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 

 
 
 
Classificação ao nível: 1 : (I K) similaridade : 0.996355 
 
Classificação ao nível: 2 : ((I K) L) similaridade : 0.992723 
 
Classificação ao nível: 3 : (((I K) L) M) similaridade : 0.125 
 
 
O nó mais significativo está no nível : 2 
 
 
Nós significativos 
ao nível : 2 
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ÁRVORE COESITIVA (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação ao nível: 1 : (I K) Coesão : 0.998 
 
Classificação ao nível: 2 : (L (I K)) Coesão : 0.998 
 
 
 
O nó mais significativo está no nível : 1 
 
 
Nós significativos 

ao nível : 1 
 
 
 
 
GRAFO IMPLICATIVO (Esta é a maneira como o software apresenta – Neste caso não houve a 
representação) 
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Índices de implicações : (segundo a teoria clássica) 
Cálculo usando a lei de Poisson     - NOTA:Valores em percentagem  
 
 

 I J K L M 
I 0 0 99 99 0 
J 0 0 0 0 0 
K 99 0 0 99 0 
L 99 0 99 0 0 
M 42 0 42 42 0 

 
 
 
QUESTÃO 4 

 
ÁRVORE DE SIMILARIDADE (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação ao nível: 1 : (AA AB) similaridade : 0.999827 
 
Classificação ao nível: 2 : (P Z) similaridade : 0.999127 
 
Classificação ao nível: 3 : ((P Z) T) similaridade : 0.995738 
 
Classificação ao nível: 4 : (((P Z) T) (AA AB)) similaridade : 0.968656 
 
Classificação ao nível: 5 : (V AD) similaridade : 0.963181 
 
Classificação ao nível: 6 : (O (((P Z) T) (AA AB))) similaridade : 0.83531 
 
Classificação ao nível: 7 : (U X) similaridade : 0.814453 
 
Classificação ao nível: 8 : (S AE) similaridade : 0.693955 
 
Classificação ao nível: 9 : (W AC) similaridade : 0.663355 
 
Classificação ao nível: 10 : (N Q) similaridade : 0.5 
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Classificação ao nível: 11 : ((S AE) Y) similaridade : 0.426878 
 
Classificação ao nível: 12 : ((U X) (V AD)) similaridade : 0.371502 
 
Classificação ao nível: 13 : (((U X) (V AD)) (W AC)) similaridade : 0.138014 
 
Classificação ao nível: 14 : ((N Q) ((S AE) Y)) similaridade : 0.0305944 
 
 
 
O nó mais significativo está no nível : 4 
 
Nós significativos 

ao nível : 1      ao nível : 4     ao nível : 6      ao nível : 13 
 
 
 
ÁRVORE COESITIVA (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Classificação ao nível: 1 : (V AD) Coesão : 0.998 
 
Classificação ao nível: 2 : (P Z) Coesão : 0.994 
 
Classificação ao nível: 3 : (T (P Z)) Coesão : 0.985 
 
Classificação ao nível: 4 : (AA AB) Coesão : 0.969 
 
Classificação ao nível: 5 : (U X) Coesão : 0.969 
 
Classificação ao nível: 6 : ((V AD) AC) Coesão : 0.93 
 
Classificação ao nível: 7 : ((AA AB) (T (P Z))) Coesão : 0.901 
 
Classificação ao nível: 8 : ((U X) W) Coesão : 0.771 
 
Classificação ao nível: 9 : (((V AD) AC) ((U X) W)) Coesão : 0.679 
 
Classificação ao nível: 10 : (AE Y) Coesão : 0.592 
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O nó mais significativo está no nível : 1 
 
 
Nós significativos 

ao nível : 1 ao nível : 7 ao nível : 9 
 
 
GRAFO IMPLICATIVO (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índices de implicações : (segundo a teoria clássica) 
Cálculo usando a lei de Poisson       - NOTA:Valores em percentagem  
 
 

 N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 
N 0 27 28 0 0 45 38 48 58 27 48 27 28 37 37 48 58 45 
O 0 0 75 0 0 27 44 6 5 18 6 18 75 48 48 6 5 12 
P 2 63 0 0 0 30 94 12 1 45 12 45 99 86 86 12 1 4 
Q 32 44 43 0 0 44 43 37 41 32 37 32 43 43 43 37 41 39 
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S 18 27 17 0 0 0 19 0 5 0 0 18 17 22 22 0 5 45 
T 9 47 97 0 0 30 0 8 2 39 8 39 97 76 76 26 2 7 
U 48 37 33 0 0 28 32 0 76 80 96 22 33 51 51 62 76 21 
V 70 29 8 0 0 29 12 91 0 70 91 12 8 17 17 91 99 70 
W 27 45 49 0 0 27 48 70 58 0 70 27 49 47 47 70 58 30 
X 48 37 33 0 0 28 32 96 76 80 0 22 33 51 51 62 76 21 
Y 27 45 49 0 0 45 48 29 30 27 29 0 49 47 47 29 30 63 
Z 2 63 99 0 0 30 94 12 1 45 12 45 0 66 66 12 1 4 

AA 6 48 94 0 0 29 80 55 2 33 55 33 94 0 96 5 2 0 
AB 6 48 94 0 0 29 80 55 2 33 55 33 94 96 0 5 2 0 
AC 48 37 33 0 0 28 42 62 76 80 62 22 33 30 30 0 76 52 
AD 70 29 8 0 0 29 12 91 99 70 91 12 8 17 17 91 0 70 
AE 41 38 19 0 0 49 26 15 66 17 15 75 19 16 16 53 66 0 
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QUESTÃO 5 

ÁRVORE DE SIMILARIDADE (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação ao nível: 1 : (AH AI) similaridade : 0.999127 
 
Classificação ao nível: 2 : ((AH AI) AJ) similaridade : 0.908886 
 
Classificação ao nível: 3 : (AF ((AH AI) AJ)) similaridade : 0.218029 
 
O nó mais significativo está no nível : 1 
 
 
Nós significativos 

ao nível : 1 
 
 

 
ÁRVORE COESITIVA (Esta é a maneira como o software apresenta) 
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Classificação ao nível: 1 : (AH AI) Coesão : 0.994 
 
Classificação ao nível: 2 : ((AH AI) AJ) Coesão : 0.887 
 
 
 
O nó mais significativo está no nível : 1 
 
Nós significativos 

ao nível : 1 
 
 
GRAFO IMPLICATIVO (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Índices de implicações : (segundo a teoria clássica) 
Cálculo usando a lei de Poisson       - NOTA:Valores em percentagem  
 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUESTÕES 2 E 5 (JUNTAS) 

 

Lembramos que as questões 2 e 5 são compostas pelas mesmas perguntas, 

porém apresentadas em momentos diferentes. As categorias I, K, L, M são da 

questão 2 e as demais da questão 5. 

 

 AF AG AH AI AJ 
AF 0 0 49 49 29 
AG 0 0 0 0 0 
AH 45 0 0 99 87 
AI 45 0 99 0 87 
AJ 5 0 81 81 0 
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ÁRVORE DE SIMILARIDADE (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Classificação ao nível: 1 : (AH AI) similaridade : 0.999127 
 
Classificação ao nível: 2 : (I K) similaridade : 0.996355 
 
Classificação ao nível: 3 : ((I K) L) similaridade : 0.992723 
 
Classificação ao nível: 4 : (((I K) L) (AH AI)) similaridade : 0.94109 
 
Classificação ao nível: 5 : ((((I K) L) (AH AI)) AJ) similaridade : 0.787541 
 
Classificação ao nível: 6 : (M AF) similaridade : 0.5 
 
 
 
O nó mais significativo está no nível : 1 
 
 
Nós significativos 
         ao nível : 1   ao nível : 4 
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ÁRVORE COESITIVA (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Classificação ao nível: 1 : (I K) Coesão : 0.998 
 
Classificação ao nível: 2 : (L (I K)) Coesão : 0.998 
 
Classificação ao nível: 3 : (AH AI) Coesão : 0.994 
 
Classificação ao nível: 4 : ((AH AI) (L (I K))) Coesão : 0.989 
 
Classificação ao nível: 5 : (((AH AI) (L (I K))) AJ) Coesão : 0.929 
 
 
O nó mais significativo está no nível : 1 
 
Nós significativos 

ao nível : 1 ao nível : 4 
 
 
GRAFO IMPLICATIVO (Esta é a maneira como o software apresenta) 
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Índices de implicações : (segundo a teoria clássica) 
Cálculo usando a lei de Poisson      - NOTA:Valores em percentagem  
 

 
 

 I J K L M AF AG AH AI AJ 
I 0 0 99 99 0 55 0 92 92 86 
J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
K 99 0 0 99 0 55 0 92 92 86 
L 99 0 99 0 0 55 0 92 92 86 
M 42 0 42 42 0 32 0 43 43 42 
AF 52 0 52 52 0 0 0 49 49 29 
AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AH 97 0 97 97 0 45 0 0 99 87 
AI 97 0 97 97 0 45 0 99 0 87 
AJ 86 0 86 86 0 5 0 81 81 0 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 6 

ÁRVORE DE SIMILARIDADE (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 
 
 

 
 

 

 
 

Classificação ao nível: 1 : (NA AP) similaridade : 0.999127 
 
Classificação ao nível: 2 : ((NA AP) AR) similaridade : 0.998255 
 
Classificação ao nível: 3 : (((NA AP) AR) AO) similaridade : 0.451916 
 
Classificação ao nível: 4 : (AL AM) similaridade : 0.432886 
 
 
O nó mais significativo está no nível : 1 
 
Nós significativos 
ao nível : 1 
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ÁRVORE COESITIVA (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Classificação ao nível: 1 : (AP AR) Coesão : 0.994 
 
Classificação ao nível: 2 : (NA (AP AR)) Coesão : 0.994 
 
Classificação ao nível: 3 : (AO (NA (AP AR))) Coesão : 0.27 
 
 
 
O nó mais significativo está no nível : 1 
 
Nós significativos 
ao nível : 1 
 
 
 
GRAFO IMPLICATIVO (Esta é a maneira como o software apresenta) 
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Índices de implicações : (segundo a teoria clássica) 
Cálculo usando a lei de Poisson      - NOTA:Valores em percentagem  
 
 
 

 AL AM NA AO AP AQ AR 
AL 0 30 28 28 28 0 28 
AM 17 0 19 33 19 0 19 
NA 2 4 0 52 99 0 99 
AO 0 12 53 0 53 0 53 
AP 2 4 99 52 0 0 99 
AQ 0 0 0 0 0 0 0 
AR 2 4 99 52 99 0 0 

 

 

QUESTÃO 7 

ÁRVORE DE SIMILARIDADE (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Classificação ao nível: 1 : (AV BD) similaridade : 0.958368 
 
Classificação ao nível: 2 : (AW AY) similaridade : 0.910144 
 
Classificação ao nível: 3 : (AT BC) similaridade : 0.84915 
 
Classificação ao nível: 4 : (AU AZ) similaridade : 0.780711 
 
Classificação ao nível: 5 : (AS (AW AY)) similaridade : 0.775639 
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Classificação ao nível: 6 : ((AT BC) BB) similaridade : 0.713607 
 
Classificação ao nível: 7 : (AX BA) similaridade : 0.647271 
 
Classificação ao nível: 8 : ((AV BD) (AX BA)) similaridade : 0.265985 
 
Classificação ao nível: 9 : ((AS (AW AY)) ((AT BC) BB)) similaridade : 0.211235 
 
Classificação ao nível: 10 : ((AU AZ) ((AV BD) (AX BA))) similaridade : 0.0642442 
 
 
O nó mais significativo está no nível : 1 
 
 
Nós significativos 

ao nível : 1 ao nível : 6 ao nível : 10 
 
 
 
 
ÁRVORE COESITIVA (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação ao nível: 1 : (AV BD) Coesão : 0.958 
 
Classificação ao nível: 2 : (AZ AU) Coesão : 0.899 
 
Classificação ao nível: 3 : (AT BB) Coesão : 0.899 
 
Classificação ao nível: 4 : (AW AY) Coesão : 0.84 
 
Classificação ao nível: 5 : (BC (AT BB)) Coesão : 0.684 
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Classificação ao nível: 6 : ((AV BD) AS) Coesão : 0.478 
 
Classificação ao nível: 7 : (BA (AZ AU)) Coesão : 0.291 
 
 
 
O nó mais significativo está no nível : 1 
 
 
Nós significativos 

ao nível : 1 ao nível : 4 
 
 
 
 

GRAFO IMPLICATIVO (Esta é a maneira como o software apresenta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Índices de implicações : (segundo a teoria clássica) 
Cálculo usando a lei de Poisson       - NOTA:Valores em percentagem  
 
     
 
 

 AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD 
AS 0 18 27 60 83 30 47 29 51 6 30 66 
AT 16 0 22 11 37 11 76 62 43 91 66 11 
AU 39 37 0 33 41 41 41 76 52 21 56 41 
AV 64 7 12 0 18 58 18 10 4 27 41 95 
AW 80 39 32 27 0 7 88 37 18 18 55 24 
AX 31 15 32 55 7 0 1 37 58 18 27 56 
AY 47 71 32 27 88 1 0 37 18 58 5 24 
AZ 34 58 91 23 39 39 39 0 70 7 46 39 
BA 50 46 53 19 27 55 27 66 0 13 19 27 
BB 16 73 15 39 27 27 55 11 13 0 64 27 
BC 24 70 70 41 58 18 58 43 4 83 0 18 
BD 64 15 32 83 24 56 24 37 18 18 27 0 

 

 


